“My subject is War, and the pity of War.
The Poetry is in the pity…
All a poet can do today is warn.”
Wilfred Owen
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The city of Wrocław in south-west Poland is both a deeply historic and dynamic
modern-age city where economic growth and cutting-edge technology co-exist
alongside a lively and flourishing cultural scene. It is home to one of Europe’s
oldest universities and to numerous festivals, of which the most widely known
is Wratislavia Cantans, founded in  by the great Polish conductor, Andrzej
Markowski. For almost half a century Wratislavia Cantans has welcomed many
outstanding artists to the beautiful ancient churches and historic buildings
within the City of Wrocław and in the surrounding area of Lower Silesia. In
recent years it has been revitalised and expanded by its general director Andrzej
Kosendiak and Paul McCreesh, artistic director from  to . The festival
honours the vision of its founder in celebrating choral and vocal music of all
sorts, especially that from within the oratorio tradition; it also seeks not only to
bring many of the world’s leading musicians to the city and surrounding Silesian
towns, but also to engage these artists in collaborations with the many
outstanding musicians resident in the city, in order to create a lasting impact in
the city’s artistic development.
Wrocław’s growing reputation as an important artistic centre was recently
confirmed by the commissioning of one of Europe’s most prestigious concert
halls, the National Forum of Music. The new complex will comprise an ,seat concert hall, three chamber recital rooms, with office, conference, exhibition
and rehearsal spaces. It will be home to Wrocław’s many ensembles and festivals
as well as hosting performances by the world’s leading orchestras and soloists.
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Co-financed by the European Union, designed by Prof. Stefan Kuryłowicz, with
acoustical supervision by the renowned Artec consultancy, the hall’s opening is
keenly anticipated. In  Wrocław will be European City of Culture.
This is the third in a series of oratorio recordings which celebrate the work of
Wratislavia Cantans and the ongoing relationship between Paul McCreesh and
Wrocław’s ensembles, in particular the Wrocław Philharmonic Choir. The first
in the series, Berlioz’s Grande Messe des Morts, received a BBC Music Magazine
award in . Recorded in the great Gothic church of St Mary Magdalene in
Wrocław by a vast specially convened ensemble, the assembled musicians
incorporated members of the Wrocław Philharmonic Orchestra, Wrocław
Philharmonic Choir, the Gabrieli Consort & Players, outstanding young Polish
string players, and brass and percussion players from Chetham’s School of
Music in Manchester. Many of the same musicians were re-convened for a
recording of Mendelssohn’s Elijah in September  at Watford Colosseum,
following an outstandingly successful performance at the BBC Proms.
This new recording of Britten’s War Requiem, one of the great masterpieces of
twentieth century choral repertoire, builds on performances given at Wratislavia
Cantans in  and continues to celebrate the warm artistic relationship
between these British and Polish musicians.
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In , Britten was invited to compose a large-scale work to celebrate the
consecration of a new Cathedral to be built by Basil Spence at Coventry.
Spence’s striking edifice was to be erected directly alongside the iconic ruins of
the original cathedral, almost completely destroyed by bombing in the Second
World War, as if a phoenix rising from the ashes of wartime destruction. The
Coventry commission resulted in the War Requiem, first performed in the new
cathedral on  May . The work was important not only as a major stylistic
watershed in Britten’s compositional development but also as a profound artistic
declaration – at once deeply personal and outspokenly public – of the composer’s
long-held and committed pacifism, which had years before inspired his
orchestral work Sinfonia da Requiem (), written at the height of the Second
World War in memory of his parents. At the time of the War Requiem’s
extraordinary and emotionally charged premiere (which reduced one of the
participating soloists to tears) it seemed that the work was the ultimate statement
of Britten’s views on the subject, but in  he was to return to the theme in
the television opera Owen Wingrave.
In the s Britten became strongly attracted to the anti-war poetry of the
outstanding First World War poet Wilfred Owen (‒), including one
of his poems in his Nocturne () and selecting some of the finest for
incorporation in his own highly original textual scheme for War Requiem. The
Latin text of the Missa pro Defunctis is interspersed with nine Owen poems
which provide a (frequently uncomfortable) commentary on the liturgical text.
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Britten sketched out the work’s textual plan in one of his old school exercise
books (ironically, it was the book in which he had done his grammatical
exercises in the German language) and evolved a dramatic structure that could
be treated almost as if it were an operatic libretto. The underlying operatic
conception is one of the many possible parallels between the work and Verdi’s
Requiem, which was a significant influence on Britten’s score. Britten’s Verditinged settings of the familiar Latin texts seem to form a quasi-traditional
backdrop against which the vivid brilliance of the Owen settings stands out
with enhanced clarity and forcefulness.
Britten’s personal attitude towards Christianity is a complex subject, since he
explicitly stated during the Second World War that he did not believe in the
Divinity of Christ (“but I think his teaching is sound and his example should be
followed”, he told the tribunal deciding his case as a conscientious objector).
Like Owen, who in both his correspondence and poetry sometimes roundly
condemned what he saw as the sterility of traditional worship, Britten was
somewhat distrustful of organised religion, while at the same time retaining an
enormous confidence in humanity’s own capacity for compassion and
reconciliation. The tension between the apparent impassiveness and impersonality
of the Christian liturgy, and the deeply personal experiences of real people
caught up in the tragedy of war, lies at the heart of the War Requiem and creates
many telling juxtapositions of Owen’s poetry and the age-old Latin texts. The
tolling bells of the Requiem aeternam and its ritualized promise of eternal rest

are abruptly dismissed with Owen’s “What passing-bells for these who die as cattle?”
The brilliant trumpets of the Dies irae are quickly silenced in favour of Owen’s
sad and sorrowful battlefield fanfares in “Bugles sang”. The imposing image of
the “Rex tremendae majestatis” presiding over the Day of Judgement is
pointedly ignored in Owen’s soldiers’ jaunty account of how they “walked quite
friendly up to Death… We laughed at him”. And, in certain portions of the work
discussed below, Britten explores even richer ironies that involve a distortion of
the biblical tale of Abraham and Isaac and the paradox of an ultimate
reconciliation that takes place, not in heaven, but in the hell that is the direct
aftermath of death in battle.
The Latin words are sung by a solo soprano and chorus (with large orchestra),
while the Owen poems are assigned to tenor and baritone soloists (who directly
represent soldiers) and a virtuosic chamber orchestra equivalent to that used in
Britten’s earlier chamber operas. Britten had intended the three soloists to
represent three different countries that had played major roles in the Second
World War, his definitive choice – as preserved on his celebrated Decca
recording of the work made in  – being Galina Vishnevskaya (USSR),
Dietrich Fischer-Dieskau (Germany) and Peter Pears (UK). The two principal
performing groups are sometimes joined by a third, comprising distant boys’
voices and organ; the boys in places sing archaic-sounding melodic lines, often
based on plainchant, which provide an ethereal and sometimes remote contrast
to the grim imagery of the Owen settings and the sombre splendour of the
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choral-orchestral Latin passages.
Characteristically, Britten’s musical structure is as economical as it is
sophisticated, and in this work (in contrast to the complex thematic
interrelationships in certain of his operas) he seems to have intended to make
his public pacifist statement in a directly communicative idiom based on readily
identifiable motifs and instrumental gestures. Thrilling polytonal brass fanfares
and dramatic drum and percussion writing, alongside (much distorted) march
rhythms, all vividly characterise the battlefields, whilst bells, a cappella writing
and plainchant motifs all reflect the traditions of Requiem music. Britten makes
great use of asymmetric metres of fives and sevens, most noticeably in the famous
seven beat parody-march of the Dies irae and the lilting five-beat Agnus Dei.
Most pervasive of all is the use of the interval of a tritone, especially that
between C natural and F sharp, which is announced in various guises in the
opening section of the first movement (Requiem aeternam) and often associated
with the distant tolling of bells. Since the middle ages, this interval has been
regarded as the “diabolus in musica” and, in choosing it as his principal unifying
element, Britten was tapping both its extra-musical associations and uniquely
disquieting tonal ambiguity. Its outline shape is encountered almost everywhere,
since it can condition both the vertical structure of chords (particularly
diminished and dominant sevenths, the former consistently associated with
warfare in several Britten works) as well as the note-patterns in horizontal scales.
A good example of Britten’s deft transformation of this basic idea occurs as the

opening section of the Requiem aeternam merges into the first Owen setting
(“What passing-bells for these who die as cattle?”) and the tolling bells yield to the
same interval nervously announced by the harp, the disquieting effect quite out
of proportion to the simplicity of the means employed.
The work’s Verdian allusions – part of a complex web of historical resonances
which also embraces Requiems by Berlioz, Fauré and others – are most obvious
in the Dies irae, and they include Britten’s choice of principal keys (a G minor
tonic with a later shift to the remote key of B flat minor for the soprano solo’s
Lacrimosa) and certain textural correspondences (for example, off-beat
thumping rhythms with prominent bass drum). When Britten was confronted
about these allusions in  he commented, perhaps rather disingenuously:
“I think that I would be a fool if I didn’t take notice of how Mozart, Verdi, Dvořák
– whoever you like to name – had written their Masses. I mean, many people have
pointed out the similarities between the Verdi Requiem, and they may be there. If I
have not absorbed that, that’s too bad. But that’s because I’m not a good enough
composer, it’s not because I’m wrong.”
Britten certainly revels in traditional brass-dominated orchestral imagery
associated with the Day of Judgement, which in this context also resonates with
the sounds of real battlefields in Flanders. Such identification is made explicit
by the chamber orchestra when accompanying the first two Owen poems in this
movement: the melancholic “Bugles sang” (baritone) and the bitterly exuberant
dance of death, “Out there, we’ve walked quite friendly up to Death” (tenor and
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baritone). A pulsating motif later announced by tenors and basses at the words
Confutatis maledictis is transformed into a powerful timpani gesture in the
subsequent Owen setting (“Be slowly lifted up, thou long black arm”), where it
represents the terrifying potency of a piece of artillery “towering toward Heaven,
about to curse”. For the first time, the orchestral trumpets here invade the music
for chamber orchestra and initiate a recapitulation of the opening choral
rhetoric. The lyrical Lacrimosa that follows is hauntingly interspersed with a
setting of Owen’s poem Futility (“Move him into the sun”) before the movement
concludes with a return to the dispassionate bells heard at the work’s opening.
The Offertorium is especially rich with irony, arising from its juxtaposition of
the Latin text Quam olim Abrahae promisisti, et semini eius with Owen’s poem
The Parable of the Old Man and the Young (“So Abram rose”). Here, Britten makes
telling self-quotation from his earlier chamber-vocal work Canticle II, Abraham
and Isaac (), a setting of a medieval text based on the same biblical story. In
Canticle II, Britten follows the biblical narrative as an angel saves the sacrificial
child; in War Requiem Abraham slays his son Isaac “and half the seed of Europe,
one by one”. In the choral and orchestral music on either side of the Owen
setting, Britten pays a nod to traditional Mass and Requiem settings by writing
fugally; the fugue is buoyant on its first appearance, but when the counterpoint
is reworked after Abraham’s chilling sacrifice, it is in inverted form and nervously
hushed throughout. The boys’ choir and chamber organ plays a vital role in this
movement, not only in their evocative chanting at the opening but also in their

eerie “marchlike” intonation of Hostias e preces as the Owen setting breaks
down and the fugue quietly resumes.
The glittering tuned percussion writing at the start of the Sanctus was directly
inspired by Britten’s  visit to Indonesia, where he encountered the Balinese
gamelan that was to exert a profound influence on such major scores as the
ballet The Prince and the Pagodas () and his final opera Death in Venice
(). Eight-part unsynchronized choral chanting encompassing all twelve
chromatic pitches (representing the totality of Pleni sunt coeli) precedes the
thrilling Hosanna. Here, vibrant brass fanfares pay homage to the traditional
baroque key of celebration (D major) and seemingly echo the Sanctus of Bach’s
B minor Mass. After the soprano soloist’s more delicate Benedictus and a concise
restatement of the Hosanna, a setting of Owen’s poem The End (“After the blast
of lightning from the East”) moves from a rich harmonic language to a dissipated
texture that fizzles out in near-atonality. This disturbing poem offers a bleak
vision of Life’s inability to “Fill the void veins … again with youth” as the Earth
declares her “titanic tears, the sea” will never be dried: at this point in the work,
the promise of both resurrection and consolation seem hopelessly remote.
As a result, the haunting simplicity of the ensuing Agnus Dei – the only
movement in the War Requiem in which the Owen and Latin components seem
to share both emotional and musical common ground throughout – is thrown
into sharp relief. The tenor soloist’s poignant Dona nobis pacem at the
conclusion is a significant departure from the definitive text of the Requiem,
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and was suggested to Britten by Pears, in whose handwriting the phrase appears
on the composer’s draft libretto.
The Libera Me opens with a sombre and slow reworking of a theme first heard
in agitated form in the setting of “What passing-bells”, now reduced at first to
skeletal percussion rhythms suggestive of a funeral march, but soon growing
more recognizable and intense, incorporating recapitulations of material from
the Dies irae and climaxing in an apocalyptic and shattering return to that
movement’s G minor tonic, the massive orchestral chord stiffened by the
unexpected entry of full organ. The music subsides into an eerily intense setting
of Owen’s poem Strange Meeting (“It seemed that out of battle I escaped”), in
which a soldier is reunited in death with an enemy soldier he has previously
killed. Here Britten’s extraordinary compositional economy allows him to
transcend the ostensible surrealism of the situation to create the simple
statement of reconciliation to which every musical event up to this point has
tended. The ultimate irony here lies in the fact that Owen sets this reconciliation
in hell, and this is the point in the Requiem in which they should be “in
paradisum”. (Britten carefully excised the explicit reference to hell from Owen’s
text, perhaps aware that it might be too provocative and cause offence to a
Christian audience.) The three spatially separated performing groups only come
together when the final Owen line “Let us sleep now…” is combined with the
comforting words of the In Paradisum, first intoned by distant boys’ voices. Yet
Britten refuses to allow the listener to be lulled into a false sense of security by

concluding the work with a vision of unambiguous peace. The final ensemble is
abruptly cut off by a chilling return of the tolling bells that have dominated the
work as a whole. In spite of several abortive attempts to restart the In Paradisum,
the work ends in an unsettling gesture of understatement that can only leave the
audience painfully aware of the paradoxes and contradictions that this
extraordinary work addresses but ultimately – as it must – leaves unresolved.
© Mervyn Cooke

Mervyn Cooke is Professor of Music at the University of Nottingham and has
published widely on Britten’s life and music. His books on the composer include
Britten and the Far East, The Cambridge Companion to Benjamin Britten, and
monographs on the War Requiem and Billy Budd. He is also co-editor of the multivolume edition of Britten’s selected correspondence, of which the final volume was
published in  to mark the composer’s centenary. In addition to his work on
Britten, he has published several books devoted to the subjects of film music and jazz.
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“I can remember it so vividly. It’s as if I have bottled it. The Cathedral itself, which
was so new, so iconic. That astonishing interior which has a strangely different feel
when completely full and with an orchestra. The sight of Britten ï hero then, hero
still, and the awareness of his absolute focus and absolute inner stillness in the midst
of it all. It was life-changing ï the whole experience was life-changing, and I mean
that literally. But it is not the choir I remember, or even the soloists ï though it’s
impossible to forget the voice of Fischer-Dieskau. No, it was the drums. I have been
haunted by the drum beats and rolls, the sense of impending doom they conveyed
ï the way they made your heart leap with acute awareness and with fear. And then
the extraordinary silence at the end ï the absolute stillness of the audience, and a
silence like the silent rolling in of some great soundless sea. I have never heard a
silence like it again. It was a silence that was part of the whole Requiem ï it was as
though Britten had written that silence into the score.”
Susan Hill Author
“In May  I was  years old, and an organ pupil of John Cooper, whose boys’
choir from Holy Trinity Leamington was in on the act. John was playing the organ,
and I turned his pages. What do I remember? The extraordinary space that is the
choir of Coventry Cathedral, and the extraordinary din of the Libera me, and the
sight of all those racks of organ pipes. Also Heather Harper singing the Sanctus from
the pulpit, as magisterial as Vishnevskaya, without the high-octane temperament.”
Edward Higginbottom Director, Choir of New College Oxford

 


“The timpanist, five percussionists and a large brass section were called for a sectional
rehearsal in the cathedral in advance of the big day. It was spring and the weather
was unsettled with fitful, scudding dark clouds interspersed with shafts of sunlight.
All the brass players were needed first, so when we returned from our cups of tea we
stood outside with our backs to the strange, livid daylight and looked down the body
of the cathedral towards the altar through the massive, engraved glass window. Even
after all these years, hairs stand on my arms at the memory of seeing the gleam of
brass instruments in shafts of light, with Britten perched on a tall percussion stool
taking the rehearsal, and the ethereal sound of those unique, cascading fanfares.
After being rooted silently to the spot, we somehow managed to present our security
passes to the doorman and walk slowly down the nave towards that powerful new
sound. I was intrigued to know what such a huge musical enterprise looked like on
paper, so I sneaked up to the front during a break to peer at the massive full score
written on oversized manuscript paper. This was opened out and secured onto a large
sheet of hardboard firmly fixed to the sturdy music stand on the conductor’s rostrum.
I was duly awestruck and, together with all my colleagues, realised that we were in
the uniquely privileged position of taking part in a very special first performance.
During rehearsals everyone got used to seeing the composer flitting in and out
between the musicians, tweaking mistakes in the complex parts or slightly adjusting
dynamics. There was a wonderful feeling of being involved in something exceptional.
Britten was indeed a master of his craft. For instance, the string bowings at the end
of the piece are visually riveting, emphasised by a relentless snare drum beating the
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same rhythm. His percussion writing is thrilling indeed, creating tingles down the
spine for all of us. “No applause after the performance by request of the composer”
was printed in the programmes at the end of the work. The thought-provoking words
and music spoke volumes, and any applause would have been a superfluous travesty.
Everyone present that evening remembers the deafening silence as the final notes died
away. No one moved, and many were in shock. Tears were shed that evening, as the
solemn row of bishops slowly processed away from the stunned assembly.”
Maggie Cotton former CBSO percussionist
“Benjamin Britten and his music played a very central part in my musical
upbringing. I attended his old preparatory school, Old Buckenham Hall, and he
visited often during my years there; I also remember seeing him and Pears in their
sports car, a racing green Bentley, during family holidays in Aldeburgh. I had muchloved LPs of the Serenade for Tenor, Horn and Strings and his Spring Symphony (the
latter not much played now – oddly, I think). My memories of the premiere tend to
be more visual than aural. I remember driving up from London on a grey Friday
afternoon with my sister. I know I was very moved by the music and Wilfred Owen’s
poetry but what primarily comes to mind is seeing the new Basil Spence cathedral
and the great Sutherland tapestry hanging over the altar.”
Bob Boas Gabrieli supporter

“I was near to finishing my second year reading history at Oxford, when I booked
tickets for the premiere of the War Requiem and the Berlin Philharmonic playing
Beethoven No  two evenings later. For someone brought up in Warwick, Coventry
was an important centre for culture in the s and s. I was naturally interested
to see the new cathedral and I guess that Spence, Sutherland and Piper were almost
as interesting to me as Britten. It was only in subsequent years that one learnt about
the problems that arose in the weeks before the premiere. I am sure I realized at the
time that I was attending an important event, but the acoustics were playing tricks
too. In  I went to Milan to teach English and I heard the War Requiem at La
Scala with the London Symphony Orchestra and David Willcocks and Elizabeth
Harwood, Peter Pears and Donald Bell as soloists. I got to hear Vishnevskaya two
months later when the Bolshoi Opera did a season there.”
Richard Phillips festival director
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“I remember primarily the stunned silence at the end… the effect of the music was
so overwhelming that we were, in every sense, silenced. It was clear that neither the
main conductor, Meredith Davies, nor Britten himself were quite sure what to do,
given the stunned hush, and eventually just shuffled off, as we did many minutes
later, not wanting to speak to anyone. Britten told me years later that the silence had
convinced him that the performance had been a disaster (as indeed all the rehearsals
had been chaotic). Oddly enough, even from the audience’s point of view, the evening
had begun badly. The weather was chilly, and we had all been made to stand in a
long queue trying to get into the Cathedral itself, with the result that the performance
started a good - minutes late. As the performance was being broadcast ‘live’ on
the Third Programme, this produced about eight minutes complete silence over the
radio, other than the shuffling of our feet as we tried to get to our seats. “It sounded
like a bear pit”, according to Britten. Recently I heard a copy of the broadcast, and
sure enough there is a prolonged lull between the end of the announcer’s prepared
speech, and the start of the music. I’m told that in the BBC archives there is a letter
from a grateful listener saying that in fact the silence had allowed her some moments
of quiet contemplation for what was to come!”
Tony Palmer Film director

 


“My first recollection of War Requiem was as an  year old student, charged with
writing a first year university essay. I’m sure the essay in question was no work of
international scholarship, but the sheer brilliance and panache of this extraordinary
piece moved me deeply. The subtlety of the Owen settings I fear I understood far less,
but it was at a much later stage of my musical development that I came to
understand, and love deeply, the power of the written word.
As so often with Britten, this is a work of extreme paradox: a work that still feels
determinedly ‘modern’, yet is somehow rooted in the tonal system, stretched almost to
breaking point; a work of great complexity often built up from the simplest and most
memorable fragments – bells, marches, drum-beats, fanfares, chanting, gamelan
effects, to name but a few. I have performed it in a number of countries where
English is barely understood (and, let’s be frank, Owen’s poetry is challenging enough
for most native English speakers) and yet a good performance will, as at the first
performance, leave an audience in stunned silence, often for many seconds.
Nothing here is quite as it seems. Who would notice that the opening theme of the
Libera me – that glorious, lumpen, obscene travesty of a march – will re-emerge, note
for note, at the great climax of the same movement? How many are aware that that
apocalyptic G minor chord, first played on full organ at the movement’s great climax,
is sustained for almost four minutes into the next song, as the voice gropes desperately
at every dissonant note? And yet, who needs to know? All this abundant compositional
genius, even if sometimes derided in the past, is clearly at the service of an emotional
impact which seems, if anything, to accumulate over the years.
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At the heart of this work is the extraordinary tension between the visionary glory
of a much desired afterlife, as expressed in the time-honoured and heartfelt words of
the Catholic liturgy, and the searing fury of Owen’s poetry, born of ghastly experience.
The anger of these poems seems as raw and disconcerting today as the day they were
written. Had the libretto been written to order, one might marvel at its conciseness,
and its arresting juxtaposition of ideas. That it was collated by Britten himself
underlines not only the composer’s great love of poetry, but also his deep understanding
of musical and literary syntax.
For somebody who has recorded so much music of the earlier periods, it is a
particular challenge to record a piece of music that the composer himself preserved on
disc. Of course, Britten’s legendary Decca recording will, on one level, remain an
unsurpassable benchmark. But the act of composition is an act of giving to posterity;
the act of performing what is now a canonic work of the repertoire should also be an
expression of deepest respect and greatest love. As with all classical music, times will
change and perspectives will alter, as they should if music is to remain relevant and
contemporary. The parable that is War Requiem – that brilliant and passionate
meeting of two great pacifist minds, the decorated soldier Owen and the conscientious
objector Britten – remains as relevant to us now, as ever, even  years from the First
World War and  years since the work’s premiere.
Alas, one can still only hope for a more peaceful world in which its profound
message is irrelevant.”
Paul McCreesh

“I was thrilled to be asked by Paul McCreesh to lead this wonderful project.
Aldeburgh is my musical home. I spent years working there with wonderful
musicians, including Peter Pears, so to be recording War Requiem at the beginning
of a new year was a very moving experience. I had played in the chamber orchestra
before, but not in the main orchestra, so it was extremely enriching to be involved on
“the other side”, as it were! My favourite moment of the work comes at the very end:
after everything that has gone before, it is the most exquisite and painfully beautiful
moment. We had a memorable time in the recording sessions, immersed in
indescribably powerful music and with such an energetic atmosphere in the room;
Paul is a great collaborator and really listens to the musicians he is working with – a
rare thing in a conductor, in my experience! I await the release of this recording with
eager anticipation...”
Jacqueline Shave Leader
“War Requiem is a work that makes me feel both absolutely Polish and a citizen of
the world; a sense of living right now and almost a century ago all at once. Listening
to this music, and delighting in the beauty of the poetry, I feel deeply and reflect
prayerfully; I love and hate; I mourn and rejoice. Pleni sunt coeli et terra gloria tua
– voices appearing from everywhere, growing louder and more terrifying – like
intrusive thoughts – and then the trumpets and horns almost exploding in an ecstatic
Hosanna – what more could one hope for? Pure magic!”
Agnieszka Franków-Żelazny Director, Wrocław Philharmonic Choir
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“Whether it was the particular combination of forces hand-picked for this project –
the cream of British talent with the passionate commitment of the wonderful Polish
chorus – or simply the power of the piece itself, I don’t know, but when the atmosphere
of a rehearsal and recording is as electrically charged as a performance, then you
know you are in for something special. It certainly helped me find the necessary
existential thrill you need to soar over a massive chorus and orchestra when you are
standing solitary in their midst – particularly when rising to the great climax of the
Libera me!”
Susan Gritton Soprano
“What a pleasure to take part again in a large scale Gabrieli-Wrocław project. The
regular collaborations we have enjoyed with our Polish friends over the years allowed
us to find a unified and flexible sound very quickly; it was great to see familiar faces
and we all knew what to expect from one another. In contrast, working with young
singers always keeps us on our toes, Polish and English alike! They bring so much
enthusiasm and allow us to experience the power of this piece again ‘for the first time’.
Having only ever performed this piece a few times in concert myself, and never with
enough rehearsal, it was a joy in these sessions to be able to devote the time necessary
to find the wide range of colours, moods, and intensities Britten demands. Paul was
on top form, ever pleading, ever inspiring, electrifying in his passion for this music.
It’s what a piece like this needs and it was exhilarating to be part of the action!”
Greg Skidmore Baritone

“I decided that my taking part in this recording of the War Requiem would be a
private tribute to a composer and a work that I have loved since first experiencing it
when, aged , a teacher at Salisbury Cathedral School played it to us. The music hit
me like a sledgehammer then, as it still does now. The shock of hearing Galina
Vishnevskaya’s astounding voice is seared into my memory, although when I hear the
work now it’s the power of the chorus in the Latin mass settings that moves me deeply.
Today, a recording of this scale will always be a labour of love and these days of
recording sessions were marked out by a feeling of terrific intensity and enjoyment
from all involved. I know that this is a recording which I will treasure.”
Nicholas Daniel Oboist
A singer’s job is to convey the emotion of words and music. Some would say that in
order to do this it is necessary to maintain a small degree of personal emotional
detachment as becoming over-involved can hinder performance. Such a mind-set is
impossible in the Libera me. As the movement reaches its apocalyptic climax, I am
engulfed by a feeling that can only be described as sheer terror. It is a 'mushroom
cloud' moment, giving a horrifying vision of the awful destruction that mankind can
deliver upon itself.”
Angus Smith Tenor
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“This project has been an amazing experience for everyone involved, but especially
for us young singers, soberingly the same age as Owen and his soldiers. War Requiem
is an often uncomfortable journey though a range of rawest human emotions,
exploring the hopeless pain and despair of war though powerful texts, brilliant
orchestration and often dissonant harmony; these almost vulgar images and sounds
contrast with a tantalising vision of peace and rest in an unknown afterlife. But the
work offers no easy solution. I am very lucky to have had the opportunity to sing this
amazing and deeply thought-provoking piece.”
Callum Harrison Bass
“It was a huge pleasure to record this music in such a warm, friendly and professional
working atmosphere, with the sense that we were creating something really quite
special. War Requiem has always touched me deeply, especially the brutal and
merciless world of war, as portrayed in Owen’s poetry and eloquently embodied in
Britten’s writing for the tenor and baritone soloists. For me, however, the most
moving movement came as we performed the Lacrimosa with the soprano soloist.
This is staggering and uniquely beautiful music; with all the artistry and emotion
that surrounded me, I found myself singing with a lump in my throat, determined
to give my all.”
Ewelina Wojewoda Mezzo-soprano

 
Chorus

Boys
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Requiem aeternam dona eis Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Grant them rest eternal, Lord,
And may light perpetual shine upon them.
Te decet hymnus, Deus in Sion;
Et tibi reddetur votum in Jerusalem;
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
To you praise is due upon Zion, O God;
And to you vows will be made in Jerusalem;
Listen to my prayer, unto you all flesh shall come.

Tenor

What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them from prayers or bells,
Nor any voice of mourning save the choirs, –
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor of girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of silent minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.

Chorus

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Lord, have mercy on us,
Christ, have mercy on us,
Lord, have mercy on us.
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Chorus

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Day of wrath, that day
when the world will dissolve in ashes,
as foretold by David and the Sibyls.
Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
What trembling will there be,
when the judge shall come,
and everything will be shattered!
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum
Coget omnes ante thronum.
The trumpet, spreading its wondrous sound
to the tombs of every region,
will gather all before the throne.
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Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
Death and all nature will marvel,
when all creation arises
to answer before the judge.
Baritone

Bugles sang, saddening the evening air,
And bugles answered, sorrowful to hear.
Voices of boys were by the river-side.
Sleep mothered them; and left the twilight sad.
The shadow of the morrow weighed on men.
Voices of old despondency resigned,
Bowed by the shadow of the morrow, slept.

Soprano & Chorus

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
A book of writing will be brought forth,
in which everything is contained,
and by which the world will be judged.
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Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.
When the Judge is seated,
Whatever is hidden will be exposed:
Nothing will remain unavenged.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
What am I, miserable one, then to say?
Whose advocacy shall I entreat,
when even the righteous are hardly secure?
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.
King of fearful majesty,
who freely saves the redeemed,
Save me, fount of mercy.

Tenor & Baritone

Out there, we’ve walked quite friendly up to Death;
Sat down and eaten with him, cool and bland, –
Pardoned his spilling mess-tins in our hand.
We’ve sniffed the green thick odour of his breath, –
Our eyes wept, but our courage didn’t writhe.
He’s spat at us with bullets and he’s coughed
Shrapnel. We chorused when he sang aloft;
We whistled while he shaved us with his scythe.
Oh, Death was never enemy of ours!
We laughed at him, we leagued with him, old chum.
No soldier’s paid to kick against his powers.
We laughed, knowing that better men would come,
And greater wars; when each proud fighter brags
He wars on Death – for Life; not men – for flags.
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Chorus

Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Remember, merciful Jesus,
that your coming was for my sake:
Do not abandon me on that day.

You who absolved Mary,
and listened to the thief,
Have therefore given me hope.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
Among the sheep grant me a place,
and separate me from the goats,
set me on your right side.

Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Seeking me, you sank down exhausted:
You redeemed me by suffering the cross:
Such great labour should not be in vain.

Chorus

Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus.
I sigh as one accused:
My face blushes with guilt:
Spare the supplicant, O God.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Having silenced the accursed,
consigning them to acrid flames,
summon me with the blessed.
Ora supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
I pray, bowed and kneeling,
my heart contrite as ashes:
take care of me at the end.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
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Baritone

Be slowly lifted up, thou long black arm,
Great gun towering toward Heaven, about to curse;
Reach at that arrogance which needs thy harm,
And beat it down before its sins grow worse;
But when thy spell be cast complete and whole,
May God curse thee, and cut thee from our soul!

Chorus

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Day of wrath, that day
When the world will dissolve in ashes,
As foretold by David and the Sibyls.
Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
What trembling will there be
when the judge shall come,
and everything will be shattered!
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Soprano & Chorus

Tenor

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus,
Huic ergo parce Deus.
That mournful day,
when from the embers
the guilty man rises to be judged,
spare this one, O God.
Move him into the sun –
Gently its touch awoke him once,
At home, whispering of fields unsown.
Always it woke him, even in France,
Until this morning and this snow.
If anything might rouse him now
The kind old sun will know.
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Think how it wakes the seeds, –
Woke, once, the clays of a cold star.
Are limbs, so dear-achieved, are sides,
Full-nerved – still warm – too hard to stir?
Was it for this the clay grew tall?
– O what made fatuous sunbeams toil
To break earth’s sleep at all?
Chorus


Boys

Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.
Merciful Lord Jesus, grant them rest. Amen.
Chorus

Tenor & Baritone
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Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni, et de profondo lacu:
libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Lord Jesus Christ, glorious King, free the souls of the faithful
departed from the pains of hell and from the deepest pit:
deliver them from the lion’s jaws, lest hell engulf them
and they be plunged into darkness.
Sed signifier sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam:
quam olim Abrahae promisisti, et semini eius.
May St Michael the standard-bearer lead them forth into holy light:
as you promised once to Abraham and his seed.
So Abram rose, and clave the wood, and went,
And took the fire with him, and a knife.
And as they sojourned both of them together,
Isaac the first-born spake and said, My Father,
Behold the preparations, fire and iron,
But where the lamb for this burnt-offering?
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Then Abram bound the youth with belts and straps,
And builded parapets and trenches there,
And stretchèd forth the knife to slay his son.
When lo! an angel called him out of heaven,
Saying, Lay not thy hand upon the lad,
Neither do anything to him. Behold,
A ram, caught in a thicket by its horns;
Offer the Ram of Pride instead of him.
But the old man would not so, but slew his son, –
And half the seed of Europe, one by one.
Boys

Chorus

Hostias e preces tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Sacrifices and prayers we offer to you in praise, Lord:
Receive them for the souls of those whom today we commemorate:
Lord, make them pass from death to life.
Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.
As you promised once to Abraham and his seed.
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Soprano
& Chorus

Baritone
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Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Holy, holy, holy Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
After the blast of lightning from the East,
The flourish of loud clouds, the Chariot Throne;
After the drums of Time have rolled and ceased,
And by the bronze west long retreat is blown,
Shall life renew these bodies? Of a truth
All death will He annul, all tears assuage? –
Fill the void veins of Life again with youth,
And wash, with an immortal water, Age?
When I do ask white Age he saith not so:
“My head hangs weighed with snow.”
And when I hearken to the Earth, she saith:
“My fiery heart shrinks, aching. It is death.
Mine ancient scars shall not be glorified,
Nor my titanic tears, the sea, be dried.”

 
Tenor

Chorus

Tenor

Chorus

One ever hangs where shelled roads part.
In this war He too lost a limb,
But His disciples hide apart;
And now the Soldiers bear with Him.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Lamb of God, who takes away the sins of the world,
grant them rest.
Near Golgotha strolls many a priest,
And in their faces there is pride
That they were flesh-marked by the Beast
By whom the gentle Christ’s denied.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis Requiem.
Lamb of God, who takes away the sins of the world,
grant them rest.
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Tenor

Chorus

Tenor

The scribes on all the people shove
And bawl allegiance to the state,
But they who love the greater love
Lay down their life; they do not hate.

 
Soprano
& Chorus

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
Lamb of God, who takes away the sins of the world,
grant them rest everlasting.
Dona nobis pacem.
Grant us peace.
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Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda:
Quando coeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Deliver me, Lord, from eternal death, on that dreadful day:
When the heavens and earth shall be shaken:
You shall come to judge the world with fire.
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando coeli movendi sunt et terra.
I am seized with fear and trembling,
until the trial is at hand and the wrath comes.
When the heavens and earth shall be shaken.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
This day, this day of wrath, calamity and misery,
this day of great and exceeding bitterness.
Libera me, Domine…
Deliver me, O Lord…

Tenor

Baritone

It seemed that out of battle I escaped
Down some profound dull tunnel, long since scooped
Through granites which titanic wars had groined.
Yet also there encumbered sleepers groaned,
Too fast in thought or death to be bestirred.
Then, as I probed them, one sprang up, and stared
With piteous recognition in fixed eyes,
Lifting distressful hands as if to bless.

They will be swift with swiftness of the tigress,
None will break ranks, though nations trek from progress.
Miss we march of this retreating world
Into vain citadels that are not walled.
Then, when much blood had clogged their chariot-wheels
I would go up and wash them from sweet wells,
Even from wells we sunk too deep for war,
Even the sweetest wells that ever were.

And no guns thumped, or down the flues made moan,
“Strange friend,” I said, “here is no cause to mourn.”

I am the enemy you killed, my friend.
I knew you in this dark: for you so frowned
Yesterday through me as you jabbed and killed.
I parried; but my hands were loath and cold.”

“None,” said the other, “save the undone years,
The hopelessness. Whatever hope is yours,
Was my life also; I went hunting wild
After the wildest beauty in the world.
For by my glee might many men have laughed,
And of my weeping something had been left,
Which must die now. I mean the truth untold,
The pity of war, the pity war distilled.
Now men will go content with what we spoiled.
Or, discontent, boil bloody, and be spilled.

Tenor & Baritone
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“Let us sleep now…”

Boys, Soprano
& Chorus

Boys

Chorus

In paradisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem.
May angels lead you into paradise:
may the martyrs welcome your coming,
and lead you to the holy city of Jerusalem.
May the chorus of angels welcome you,
And with poor Lazarus, may you have eternal rest.
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Grant them eternal rest, Lord;
and let light perpetual shine upon them.
Requiescant in pace. Amen.
Rest in peace. Amen.
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Gabrieli are world-renowned interpreters of great vocal and instrumental
repertoire spanning from the renaissance to the present day. Formed as an early
music ensemble by Paul McCreesh in , Gabrieli has both outgrown and
remained true to its original identity. Over thirty years, the ensemble's repertoire
has expanded beyond any expectation, but McCreesh’s ever-questioning spirit,
expressive musicianship and a healthy degree of iconoclasm remain constant
features and continue to be reflected in the ensemble’s dynamic performances.
Its repertoire includes major works of the oratorio tradition, virtuosic a cappella
programmes of music from many centuries and mould-breaking reconstructions
of music for historical events. Above all, Gabrieli aims to create inspirational
and thought-provoking performances which stand out from the crowd.
Today, at the heart of Gabrieli’s activities is the development of a pioneering
education initiative in the Gabrieli Young Singers Scheme. This partnership
with leading UK youth choirs has enabled Gabrieli to work extensively with
teenagers from across the UK in intensive training programmes focused on
recording major works of the oratorio repertoire and performances for such
prestigious promoters as the BBC Proms.
Gabrieli has long been renowned for its many award-winning recordings
created during a  year association with Deutsche Grammophon. In ,
Paul McCreesh established his own record label Winged Lion which, in its first
year alone, released four extremely diverse recordings, underlining Gabrieli’s
versatility and McCreesh’s breadth of vision: A Song of Farewell (English choral
Britten War Requiem 

repertoire from Morley and Sheppard to Howells and MacMillan), A New
Venetian Coronation  (revisiting their famed  recording of music by
Andrea and Giovanni Gabrieli); and two spectacular large-scale oratorio
recordings made in conjunction with the Wrocław Philharmonic Choir with
the support of the National Forum of Music, Wrocław: Berlioz Grande Messe des
Morts and Mendelssohn Elijah.

 
 

The Gabrieli Young Singers Scheme was formed in  to develop choral
opportunities for some of the UK’s most talented young singers. The
participating youth choirs (Chetham’s Chamber Choir, North East Youth
Chorale, Taplow Youth Choir and Ulster Youth Choir) come from different
corners of the UK but have all achieved very high standards through the talent
and commitment of their inspirational directors and their hard-working
members. The project is designed to support these endeavours, to develop
technical skills and to open up a wider range of repertoire opportunities; most
importantly, it helps young people to engage with core repertoire of the classical
tradition through shared performance at the highest level.
Central to the scheme is the creation of tailored coaching projects for each of
the choirs, led by Gabrieli’s singers and coaches and Artistic Director Paul
McCreesh. Coaching projects focus on significant oratorio works, preparing
youth choir members for major concert performances with the Gabrieli Consort
& Players and enabling the UK’s next generation to achieve their full musical
potential, whether as performers or music lovers of the future.
We are grateful to the Britten Pears Foundation, Golsoncott Foundation, D’Oyly
Carte Charitable Trust, Wingate Foundation, Sir Siegmund Warburg Voluntary
Settlement, Steve Allen, Stephen Barter, Richard Brown (Gabrieli Chairman), Jan
Louis Burgraaf, Alan Gemes and John and Anne-Margaret Walton for their generous
support of the Gabrieli Young Singers Scheme.
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Wrocław Philharmonic Choir was founded in 2006 by Andrzej Kosendiak.
Under the leadership of Agnieszka Franków-Żelazny, this dynamic choir soon
established itself as a leading force in Polish choral music. Their repertoire
encompasses a wide range of a cappella choral music as well as large-scale
oratorio and choral-orchestral works.
Whilst continually expanding its work across Europe, the choir made its first
tour of the United States of America in 2013. They have performed at many
prominent European venues and festivals and were the first Polish choir to
appear at the BBC Proms. In 2011 at the Varaždin Baroque Evenings festival in
Croatia, the choir received the Kantor Award for exceptional performance of
works by Johann Sebastian Bach. The choir enjoys established relationships
with such ensembles as the Gabrieli Consort and NDR Orchestra and has
worked with conductors Paul McCreesh, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Penderecki,
James MacMillan and Bob Chilcott.





 

Paul McCreesh has established himself at the highest levels in both the
period instrument and modern orchestral fields and is recognised for his
authoritative and innovative performances on the concert platform and in the
opera house. Together with the Gabrieli Consort & Players, of which he is the
founder and Artistic Director, he has performed in major concert halls and
festivals across the world and built a large and distinguished discography both
for Deutsche Grammophon and more recently for his own label, Winged Lion.
McCreesh works regularly with major orchestras and choirs, and the larger
choral repertoire, such as Britten’s War Requiem, Brahms’ German Requiem and
Haydn’s The Creation and The Seasons, feature increasingly in his work. He has
established a strong reputation in the field of opera conducting productions of
Handel, Gluck and Mozart at leading European opera houses.
McCreesh is passionate about working with young musicians and enjoys
established collaborations with Chetham’s School of Music and many youth
orchestras and choirs, both in the UK and internationally. He was Artistic
Director of the Wratislavia Cantans Festival from  to  and was
Director of Brinkburn Music (in Northumberland, UK) from  to . In
 he assumed the position of Principal Conductor and Artistic Adviser at
the Gulbenkian Orchestra, Lisbon.
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Susan Gritton is one of the foremost lyric sopranos of her generation, acclaimed
for her versatility in music ranging from Handel and Mozart to Berg and
Strauss. Her many Britten roles include the Governess, Ellen Orford and Female
Chorus and she has performed them the world over, from London, Milan and
Venice to Tokyo, Sydney as well as at the composer’s own Festival in Aldeburgh.
Her repertoire also includes Theodora, Rodelinda, Fiordiligi, Donna Anna,
Countess Almaviva, Micäela, Countess Madeleine, Liù, Tatyana, Vixen and
Blanche. She has appeared at such prestigious opera houses as Covent Garden,
Bayerische Staatsoper, Deutsche Staatsoper, English National Opera and
Glyndebourne.
Equally acclaimed for her appearances on stage and in concert, she has
worked with such eminent conductors as Mackerras, Rattle, von Dohnànyi,
Harding, Pappano and Elder at orchestras including the Berlin Philharmonic,
Swedish Radio Orchestra, Vienna Philharmonic and Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. Her concert repertoire spans many periods and styles and
highlights include Ravel’s Shéhérazade, Brahms’ German Requiem, Elgar’s The
Kingdom, Shostakovich’s Blok Romances, Schumann’s Das Paradies und die Peri
and Britten’s Les Illuminations.

 

  

John Mark Ainsley has appeared with the world’s greatest orchestras and
conductors, including the London, Boston and San Francisco Symphony
orchestras and the London, Berlin, Vienna and New York Philharmonic
orchestras, with Davis, Haitink, Mackerras, Masur, Norrington, Rattle and
Abbado.
A highly gifted performer on the opera stage, he was awarded the Munich
Festival Prize for his performance as Orfeo. He created the role of ‘Der Daemon’
in the world premiere of Hans Werner Henze’s L’Upupa for the Salzburg Festival
and also sang the world premiere of Henze’s Phaedra in Berlin and Brussels.
 saw his first Captain Vere in the UK in Michael Grandage’s production of
Billy Budd for the Glyndebourne Festival. He sang Skuratov in Janáček’s From
the House of the Dead directed by Chereau and conducted by Boulez at the
Amsterdam, Vienna and Aix-en-Provence Festivals and subsequently in his
house debut at La Scala, Milan under Salonen.
He is a Visiting Professor at the Royal Academy of Music.
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Baritone Christopher Maltman has established an international reputation as a
versatile artist since first coming to prominence as the winner of the Lieder Prize
at the  Cardiff Singer of the World Competition.
Highlights of his operatic engagements include performances at the great
Houses in London, Berlin, Vienna, Munich, Salzburg, Paris and New York in
roles ranging from Mozart’s Don Giovanni, Papageno, Guglielmo, to Marcello
(La Boheme), Posa (Don Carlo), Siskov (From the House of the Dead), Britten’s
Billy Budd and Birtwistle’s Gawain.
He has appeared in concert with the Rotterdam, LA and New York
Philharmonic Orchestras, London and Boston Symphony Orchestras and the
Filarmonica della Scala with conductors such as Simon Rattle, Colin Davis,
Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding, Kurt Masur and Christian Thielemann.
He appears regularly in the world’s greatest halls including the Vienna
Konzerthaus, Amsterdam Concertgebouw, New York’s Carnegie Hall, London’s
Wigmore Hall, and at the Edinburgh, Salzburg and Schwarzenberg Festivals.





Semi-chorus singers
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Emer Acton
Aldona Bartnik
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Charlotte Beament
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Daniel Collins
Hazel Creaghan
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Agata Dembska-Kornaga
Agnieszka Dynek
Claire Eadington
Magdalena Garbacz
Ruth Gibbins
Lucy Goddard
Sophie Goldrick
Carol Hall
Charlotte Heslop
Aleksandra Hruby
Katie Jeffries
Carris Jones
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Mairéad Lonergan
Fiona Mackay
Bianka Maxim
Marta Mączewska
Philippa Martin
Martha McLorinan
Sian Menna
Jagoda Mikołajczyk
Ewelina Nawrocka
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Magdalena Ostajewska
Radosław Pachołek
Rachel Parkes
Josie Perry
Ewa Pieronkiewicz
Izabela Polakowska
Kim Porter
Joanna Rot
Maya Roysam
Susan Safrankova
Aleksandra Sosna
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Joanna Wagner
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Robin Bailey
Marcin Belcyr
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Guy Cutting
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Jarosław Kawałko
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Bartłomiej Lossy
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George Pooley
Tom Rahemanji
Thomas Raskin
Richard Rowntree
Michał Rybski
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Matthew Sandy
Gabriel Seawright
Angus Smith
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Tom Smith
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Mark Tilley
Łukasz Wilda
Lewis Wilkinson
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A vast project such as this is only possible with the help, support and collaboration
of a great number of people and organisations, to whom I remain enormously
grateful. Amongst the many people I should acknowledge, I would particularly
like to thank Nicholas Daniel and Jacqueline Shave, for their help with assembling
the orchestras; Adrian Bending, for his assistance with percussion; David Clegg,
for amassing yet another Gabrieli super-choir; the directors of the youth choirs
that comprise the Gabrieli Young Singers Scheme, particularly Greg Beardsell;
Mike Abrahams, for the care and artistry that he invests in the design concept
for these recordings; and Susie York Skinner and Katherine Hill from Gabrieli.
I am also hugely grateful to the Gabrieli supporters and Trusts and Foundations
listed elsewhere in this booklet for their help financing the project.
As always, it has been a great joy to work with Agnieszka Franków-Żelazny,
Jacek Rzempoluch, Izabela Piekielnik, Przemyslaw Loho and all our colleagues
in Wrocław. We are grateful to the Polish Cultural Institute in London for
supporting the Wrocław Philharmonic Choir’s involvement in the recording. It
is a pleasure to acknowledge here the great support of Wrocław’s mayor, Rafał
Dutkiewicz, who has enabled us to develop such a creative partnership with the
city over many years. Finally, my warmest thanks must go to Andrzej Kosendiak,
General Director of Wratislavia Cantans and Wrocław Philharmonic, for his
vision in creating the Wratislavia Cantans Oratorio Series. His support,
friendship and great love of music are a constant source of inspiration.
Paul McCreesh
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„Mym tematem jest Wojna, i nędza Wojny.
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to ostrzegać.”
Wilfred Owen
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  Baryton
 
   Agnieszka Franków-Żelazny, Dyrektor Artystyczny
    Greg Beardsell, Dyrektor Artystyczny
   Martin Bussey i Stephen Threlfall, Dyrektorzy Artystyczni
    John Forsyth, Dyrektor Artystyczny
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    Greg Beardsell, Dyrektor Artystyczny
     Edward Higginbottom, Dyrektor Artystyczny
  Jacqueline Shave, Koncertmistrz
 - Przygotowanie Chóru
  Asystent Dyrygenta
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Położony w południowo-zachodniej Polsce Wrocław jest miastem zarówno
głęboko osadzonym w historii, jak i dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym
ośrodkiem, w którym najnowsze technologie sąsiadują z tętniącą życiem sceną
kulturalną. Miasto posiada jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie i jest
siedzibą licznych festiwali. Najsłynniejszy z nich to Wratislavia Cantans, impreza
zainicjowana przez wielkiego polskiego dyrygenta, Andrzeja Markowskiego
w  roku. Przez ponad  lat festiwal gościł we wnętrzach pięknych starych
kościołów i zabytkowych budowli miasta i regionu Dolnego Śląska wielu
znakomitych artystów; ostatnio, za sprawą dyrektora festiwalu, Andrzeja
Kosendiaka i dyrektora artystycznego, znanego dyrygenta, Paula McCreesha,
festiwal rozrósł się i przeszedł rewitalizację. Zgodnie z wizją swego założyciela
jest on świętem różnych gatunków muzyki chóralnej i wokalnej, szczególnie
tych osadzonych w tradycji oratoryjnej. Festiwal ma ambicję nie tylko
prezentować we Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska światowe
znakomitości muzyczne, lecz również inicjować ich współpracę ze znakomitymi
muzykami mieszkającymi we Wrocławiu, co z kolei ma na celu wywarcie
trwałego wpływu na artystyczny rozwój miasta.
Coraz lepsza opinia Wrocławia jako znaczącego centrum artystycznego
znalazła ostatnio potwierdzenie w postaci decyzji o budowie jednej z najbardziej
prestiżowych sal koncertowych w Europie, Narodowego Forum Muzyki. Nowy
kompleks obejmować będzie salę koncertową na  miejsc, trzy sale
kameralne oraz przestrzeń biurową, konferencyjną, wystawienniczą i sale do
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prób. Forum stanie się siedzibą licznych wrocławskich zespołów i festiwali, jak
również organizatorem występów czołowych światowych orkiestr i solistów.
Kompleks, który częściowo finansowany jest ze środków Unii Europejskiej,
został zaprojektowany przez prof. Stefana Kuryłowicza, zaś nadzór akustyczny
nad projektem sprawuje znana firma projektowa Artec. Otwarcie centrum
oczekiwane jest z wielką niecierpliwością. W  roku Wrocław będzie
Europejską Stolicą Kultury.
To trzecie z serii nagrań oratoriów, które są efektem współpracy Paula
McCreesha z Festiwalem Wratislavia Cantans i wrocławskimi zespołami,
zwłaszcza Chórem Filharmonii Wrocławskiej. W  roku pierwsze nagranie
z tego cyklu – Grande Messe des Morts Berlioza – otrzymało nagrodę BBC Music
Magazine. Zrealizowane zostało w wielkiej gotyckiej świątyni pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. W roli wykonawców wystąpił specjalnie
utworzony na tę okoliczność zespół składający się z członków Orkiestry
Symfonicznej Filharmionii Wrocławskiej, Chóru Filharmonii Wrocławskiej,
Gabrieli, wybitnych młodych muzyków grających na instrumentach
smyczkowych. We wrześniu  roku wielu z tych muzyków zebrało się ponownie
w Watford Colosseum, aby nagrać Eliasza Felixa Mendelssona-Bartholdy’ego,
co było poprzedzone wyjątkowo udanym koncertem podczas BBC Proms.
Nowe nagranie Requiem wojennego Brittena, jednego z największych arcydzieł
chóralnych XX wieku, które jest wynikiem współpracy rozpoczętej już podczas
Festiwalu Wratislavia Cantans w  roku, po raz kolejny ukazuje wyjątkowe
artystyczne relacje między brytyjskimi i polskimi muzykami.

 – .
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W  roku Britten został poproszony o skomponowanie olbrzymiego dzieła
dla uczczenia konsekracji nowej katedry, którą miał zbudować Basil Spence w
Coventry. Wyobraźnię kompozytora rozpalił uderzający kontrast między
nowym budynkiem, a sąsiadującymi z nim ruinami pierwotnej katedry, prawie
całkowicie zniszczonej w czasie bombardowań w trakcie II wojny światowej.
Owocem pracy Brittena było War Requiem, wykonane po raz pierwszy w nowej
katedrze  maja  roku. Było ono nie tylko znaczącym przełomem
stylistycznym w rozwoju kompozytorskim Brittena, ale również poważną –
głęboko osobistą i jednocześnie otwarcie publiczną – deklaracją artystyczną
zaangażowanego pacyfizmu, który kompozytor wyznawał od czasów młodości.
Podczas niezwykłej, pełnej emocji premiery Requiem (jeden z solistów rozpłakał
się) wydawało się, że dzieło to jest ostatnim słowem kompozytora na ten temat.
Jednakże Britten powrócił do tego tematu w  roku w telewizyjnej operze
Owen Wingrave.
W latach . Britten pozostawał pod silnym wrażeniem antywojennej
twórczości wspaniałego poety z czasów I wojny światowej, Wilfreda Owena
(–) i umieścił jeden z jego wierszy w swoim Nokturnie (). W
Requiem łaciński tekst Missa pro defunctis jest przeplatany dziewięcioma
wierszami Owena, stanowiącymi w głównej mierze gorzko-ironiczny komentarz
do zwyczajnego tekstu liturgii requiem. Britten naszkicował plan tekstu w
jednym ze swoich dawnych szkolnych zeszytów ćwiczeń (jak na ironię, był to
zeszyt do ćwiczeń gramatycznych z języka niemieckiego) i stworzył dramatyczną
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strukturę, którą można by porównać do operowego libretta. Ta zasadnicza
koncepcja operowa jest jedną z możliwych płaszczyzn porównawczych dzieła
Brittena z Requiem Verdiego, którego zresztą ogromny wpływ można zauważyć
w samej partyturze. Pod wpływem Verdiego oprawa Brittena dla znajomych
łacińskich tekstów zdaje się stanowić quasi-tradycyjne tło, na którym przejrzyste
i mocne ujęcie poezji Owena staje się wyraźnie widoczne.
Osobisty stosunek Brittena do chrześcijaństwa stanowi złożony temat, gdyż w
czasie II wojny światowej wyraźnie stwierdził on, że nie wierzy w boską naturę
Chrystusa („lecz uważam jego nauki za słuszne, a jego przykład zasługuje na
naśladowanie” – oświadczył trybunałowi, który rozpatrywał kwestię jego
odmowy służby wojskowej z uwagi na przekonania). Podobnie jak Wilfred
Owen, który zarówno w swoich listach jak i w poezji często potępiał jałowy,
tradycyjny kult wiary, Britten był nieco nieufny wobec zorganizowanej religii,
choć jednocześnie wyrażał swoją niezwykłą wiarę w zdolność ludzkości do
współczucia i zjednoczenia. U podstaw Requiem wojennego leży konflikt między
niewzruszoną i bezosobową liturgią chrześcijańską a bardzo osobistymi
doświadczeniami zwykłych ludzi, wplątanych w tragedie wojny, co Britten
podkreślił, tworząc wiele znaczących zestawień poezji Owena i tekstów
łacińskich o wielowiekowej tradycji. Bijące dzwony Requiem aeternam i jego
rytualna obietnica wiecznego spoczynku są gwałtownie odrzucone przez
Owena: „Jakie cmentarne dzwony biją dla tych, którzy umierają jak bydło?”.
Wspaniały dźwięk trąbek w Dies irae zostaje szybko wyciszony i zastąpiony

melancholijnymi fanfarami z pola walki w Bugles Sang (Zawyły rogi) Owena.
Imponujący widok „Rex tremendae majestatis” przewodniczący Sądowi
Ostatecznemu jest ostentacyjnie ignorowany przez beztroską relację żołnierzy
Owena, którzy „podeszli przyjaźnie do Śmierci – i śmiali się z niej”. W niektórych
częściach dzieła Britten stosuje znacznie głębszą ironię, co widoczne jest na
przykład w zniekształceniu biblijnej opowieści o Abrahamie i Izaaku czy
ukazaniu paradoksu ostatecznego pojednania, które odbywa się nie w Niebie,
ale w tym Piekle, które jest bezpośrednim następstwem śmierci na polu walki.
Łacińskie słowa są śpiewane przez sopran solo i chór (przy akompaniamencie
całej orkiestry), podczas gdy wiersze Owena wykonują soliści, tenorzy i głosy
barytonowe w roli żołnierzy (przy akompaniamencie wirtuozowskiej orkiestry
kameralnej, wykorzystywanej przez Brittena w operach już wcześniej).
Kompozytor postanowił, że troje solistów będzie reprezentowało trzy różne
kraje, które odegrały główną rolę w II wojnie światowej. I tak – jak zostało to
uwiecznione na słynnym nagraniu firmy fonograficznej Decca z  roku –
byli nimi Galina Wiszniewska (ZSRR), Dietrich Fischer-Dieskau (Niemcy)
oraz Peter Pears (Wielka Brytania). Do dwóch głównych występujących grup
dołącza czasami trzecia, składająca się z odległych chłopięcych głosów i organów,
co stanowi delikatny, a czasami archaiczny i odległy kontrast do ponurego
obrazowania poezji Owena i posępnej wspaniałości łacińskich fragmentów.
Porywający dźwięk wielotonowych fanfar i mocne brzmienie bębów oraz
perkusji w połączeniu ze znacznie zdeformowanym rytmem marszowym
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sugstywnie przedstawia pole walki, podczas gdy dzwony, elementy a cappella i
motywy śpiewów gregoriańskich odzwierciedlają tradycję muzyki żałobnej.
Britten znakomicie wykorzystuje asymetryczne takty na pięć i siedem,
najbardziej zauważalne w słynnej siedmiodzielnej parodii marszu w Dies irae
oraz w melodyjnym, pięciodzielnym Agnus Dei.
Najbardziej charakterystyczne jest użycie interwału trytonu, zwłaszcza między
dźwiękami c i fis, który występuje w różnych odsłonach w pierwszej części
utworu (Requiem aeternam) i jest często utożsamiany z biciem dzwonów w
oddali. Znamienne jest, że struktura muzyczna Brittena jest jednocześnie
oszczędna i wyszukana. W tym dziele, w przeciwieństwie do skomplikowanych
powiązań tematycznych w niektórych jego operach, kompozytor zdaje się
publicznie przekazywać swoje pacyfistyczne stanowisko za pomocą
bezpośredniego idiomu opartego na łatwych do zidentyfikowania motywach i
instrumentalnych gestach. Jest to najbardziej widoczne w pomyśle polegającym
na szerokim zastosowaniu trytonu pod różnymi postaciami. Na przykład we
fragmencie otwierającym pierwszą część utworu (Requiem aeternam) często
kojarzonym z odległym biciem dzwonów. Tradycyjnie od czasów
średniowiecznych tryton uważany był za diabolus in musica i wybierając go jako
główny element spajający, Britten wykorzystał zarówno pozamuzyczne
skojarzenia, jakie on budzi, jak i jego wyjątkowo niepokojącą tonalną
wieloznaczność. Jego zarys spotkać można prawie wszędzie, jako że może on
warunkować zarówno pionową strukturę akordów (w szczególności dominant

septymowych z wielką i małą tercją, gdzie te drugie są w kilku dziełach Brittena
kojarzone z wojną), jak i następstwo kolejnych dźwięków. Być może najlepszym
przykładem zręcznego przekształcenia podstawowego trytonu przez Brittena jest
przejście fragmentu otwierającego Requiem aeternam do pierwszego wiersza
Owena, Anthem for Doomed Youth (Hymn do straconych młodych), gdzie dzwony
ustępują przed przerwą, którą nerwowo ogłasza harfa. Ów niepokojący efekt jest
nieproporcjonalny do prostoty użytych środków.
Nawiązania do Verdiego są w dziele Brittena najlepiej widoczne w Dies irae i
polegają na wyborze podstawowych tonacji (tonika g-moll z późniejszym
przejściem do odległego b-moll w Lacrimosie na sopran solo) i pewnych
podobieństwach strukturalnych (na przykład swobodne rytmy z dominującym
bębnem wielkim). Gdy w  roku zapytano Brittena o te aluzje, odpowiedział
nieco wymijająco: „Myślę, że byłbym głupcem, gdybym nie zauważył, jak swoje
msze komponowali Mozart, Verdi, Dvořák lub ktokolwiek inny. Wiele osób zwróciło
uwagę na podobieństwa z Requiem Verdiego i takie rzeczywiście mogą istnieć. Jeśli
tego nie zauważyłem – trudno. To znaczy, że nie jestem wystarczająco dobrym
kompozytorem, a nie że nie mam racji”.
Britten bawi się tradycyjnymi motywami orkiestrowymi zdominowanymi
przez instrumenty dęte, a kojarzonymi z Dniem Sądu. W tym kontekście
przypominają one dźwięki z pól bitewnych we Flandrii, co zresztą łatwo
rozpoznać, gdy orkiestra kameralna akompaniuje dwóm pierwszym wierszom
Owena w tej części utworu: melancholijnemu wierszowi Bugles Sang (Zawyły
Britten War Requiem 

rogi) – baryton – i gorzkiemu, nieokiełznanemu tańcowi śmierci The Next War
(Następna wojna) – tenor i baryton. Ogłoszony później przez tenorów i basy
tętniący motyw (Confutatis maledictis) zostaje przekształcony w potężny
dźwięk kotłów przy kolejnym wierszu Owena („Be slowly lifted up, thou long
black arm” – Wznieś się powoli, o długie czarne ramię), gdzie autor przedstawia
przerażającą siłę artylerii „wznoszącej się ku Niebu, gotowej rzucić klątwę”. Po raz
pierwszy trąbki orkiestry dominują w orkiestrze kameralnej i rozpoczynają
podsumowanie otwierającej chóralnej retoryki. Następnie liryczna Lacrimosa
zostaje przerwana wierszem Owena Futility (Marność), a cała część kończy się
beznamiętnym dźwiękiem dzwonów rurowych, które słyszeliśmy już na
początku dzieła.
Ironia, w którą obfituje Offertorium, powstała nie tylko przez zestawienie
łacińskiego „quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus” z wierszem Owena
The Parable of the Old Man and the Young (Przypowieść o starym i młodym
człowieku), w którym Abraham zabija swojego syna Isaaka i „połowę ziarna
Europy, po kolei”, ale również, dlatego, że Britten wykorzystuje tu własne,
wcześniejsze dzieło kameralno-wokalne Kantyk II, Abraham i Izaak (),
napisane do średniowiecznego tekstu na podstawie tej samej historii biblijnej.
W muzyce chóralnej bądź też orkiestrowej otaczającej fragmenty z Owena
Britten robi ukłon w stronę tradycyjnych mszy i requiem, stosując fugi.
Początkowo fuga ma radosny charakter, ale gdy zmienia się kontrapunkt po
straszliwej ofierze Abrahama, fuga ma już inny charakter i jest nerwowo

wyciszana. Chór chłopięcy i organy odgrywają dużą rolę w sugestywnym śpiewie
na otwarcie, ale również w niesamowitym Hostias et preces podczas niestabilnych
momentów, gdy fragmenty Owena zanikają i cicho powraca fuga.
Inspiracją do umieszczenia partii perkusji na początku części Sanctus była
wizyta Brittena w Indonezji w  roku, gdzie spotkał balijski gamelan (zespół
muzyki tradycyjnej), który wywarł ogromny wpływ na takie jego wielkie dzieła,
jak balet The Prince of the Pagodas (), czy jego ostatnia opera Śmierć w
Wenecji (). Ośmioczęściowy, niezsynchronizowany śpiew chóralny
obejmujący wszystkie dwanaście tonacji chromatycznych (występują one w
całości Pleni sunt coeli) poprzedza przejmujące Hosanna, w którym dźwięczne
fanfary wygrywane przez instrumenty dęte oddają hołd tradycyjnej barokowej
tonacji mszalnej (D-dur). Po delikatnym, wykonanym przez sopran solo
Benedictus i krótkim powtórzeniu Hosanna fragment do wiersza Owena The
End (Koniec) przechodzi od bogatego harmonicznego języka do szalonej
struktury, która kończy się prawie atonalnością. Ten niepokojący wiersz
przedstawia ponurą wizję ukazującą niezdolność Życia do „ponownego
napełnienia pustych żył... młodością”, kiedy Ziemia oświadcza, że jej „gigantyczne
łzy – morze” nigdy nie wyschną. W tym miejscu w dziele obietnica zarówno
zmartwychwstania jak i pociechy wydaje się beznadziejnie odległa.
W rezultacie prosta liryczność następującego po niej Agnus Dei – jedynej
części Requiem, w którym elementy łacińskie i te zaczerpnięte z poezji Owena
łączy wspólna emocjonalna i muzyczna płaszczyzna – zostaje nagle zakończona.
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Przejmująca aria tenora Dona nobis pacem w końcowej części jest znaczącym
odejściem od ostatecznego tekstu requiem. Zostało to zasugerowane Brittenowi
przez Pearsa, czego dowodzi odręczna notatka kompozytora na projekcie
libretta.
Libera me rozpoczyna się powolnym i ponurym przekształceniem motywu
słyszanego w gwałtownej formie już w części zawierającej „Jakie dzwony” i
stopniowo staje się coraz bardziej intensywna, włączając streszczenie materiału z
Dies irae oraz osiągając punkt kulminacyjny w dramatycznym zwrocie do toniki
g-moll ze wspomnianej części utworu. Potężny akord orkiestry zostaje
wzmocniony wejściem organów. Muzyka przechodzi do bardzo oszczędnego, a
jednak sugestywnego fragmentu zawierającego wiersz Owena Strange Meeting
(Dziwne spotkanie), w którym żołnierz spotyka się po śmierci z wcześniej
zabitym przez siebie wrogiem. Ironia polega tu na tym, że Owen umieszcza
scenę pojednania w Piekle, mimo że zwykle w tym momencie Requiem akcja
powinna rozgrywać się „in Paradisum”. (Britten starannie usuwa bezpośrednie
nawiązania do Owenowskiego Piekła, świadomy, że mogą się one okazać zbyt
prowokujące i wywołać oburzenie wśród chrześcijańskiej publiczności). Trzy
przestrzennie oddzielone od siebie grupy wykonawców łączą się tylko raz, gdy
końcowy wers Owena „Pozwólcie nam teraz spać...” zostaje zestawiony ze
słowami pocieszenia płynącymi z In Paradisum. Jednakże Britten nie pozwala,
by słuchacz został uśpiony przez fałszywe poczucie bezpieczeństwa przedstawione
w końcowej wizji pokoju. Na końcu bowiem zaczynają znów bić, dominujące w

całym dziele, mrożące krew w żyłach dzwony i pomimo kilku nieudanych prób
powrotu do In Paradisum dzieło kończy się niedopowiedzeniem, które
pozostawia publiczność boleśnie świadomą paradoksów i sprzeczności, o jakich
była mowa w tym niezwykłym utworze, a które – jak musiało się stać – pozostały
nierozwiązane.
© Mervyn Cooke

Mervyn Cooke jest Profesorem Muzyki na Universitecie w Nottingham, ma na
koncie wiele prac na temat życia i muzyki Brittena. Wśród jego książek na temat
kompozytora są takie pozycje, jak Britten and the Far East, The Cambridge
Companion to Benjamin Britten oraz monografie na temat Requiem wojennego
i Billy Budd. Jest on także współredaktorem wielotomowego wydania wybranej
korespondencji Brittena, której ostatni tom został wydany w  roku dla
uświetnienia obchodów stulecia urodzin kompozytora. Oprócz dzieł poświęconych
Brittenowi Mervyn Cooke napisał także wiele książek na temat muzyki filmowej i
jazzu.
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„Pamiętam głównie pełną osłupienia ciszę po zakończeniu... Efekt muzyki był
wszechogarniający, a my wszyscy zostaliśmy w jakimś sensie uciszeni. Było jasne, że
ani Meredith Davies ani sam Britten nie są całkiem pewni, co robić w tych
okolicznościach i w końcu wyszli, nie chcąc z nikim rozmawiać – tak jak my wiele
minut później. Po wielu latach Britten powiedział mi, że ta cisza przekonała go, iż
wykonanie zakończyło się katastrofą (powiedział, że wszystkie próby były
chaotyczne). Dziwne, ale nawet z punktu widzenia widzów wieczór rozpoczął się
źle. Było chłodno, a my wszyscy musieliśmy stać w długiej kolejce, aby wejść do
katedry, w wyniku czego koncert rozpoczął się z dziesięcio- lub piętnastominutowym
opóźnieniem. Wykonanie to było nadawane na żywo przez Program III, a
opóźnienie spowodowało, iż przez około osiem minut w eterze panowała cisza.
Jedynym dźwiękiem był odgłos naszych kroków, gdy przechodziliśmy na swoje
miejsca. Britten powiedział mi, że „to brzmiało jak walki niedźwiedzi”. Ostatnio
miałem okazję posłuchać tego nagrania i rzeczywiście jest długa przerwa między
końcem zapowiedzi a początkiem utworu. Podobno w archiwach BBC znajduje się
list od wdzięcznej słuchaczki piszącej, iż ta cisza dała jej trochę czasu na spokojne
zastanowienie się nad tym, co miało nadejść.”
Tony Palmer Reżyser filmowy
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„W maju  roku miałem  lat i uczyłem się gry na organach u Johna Coope’a,
którego chór chłopięcy z Holy Trinity Leamington brał udział w tym przedsięwzięciu.
John grał na organach, a ja przewracałem mu strony. Co pamiętam? Niezwykłą
przestrzeń wypełnioną przez Chór Katedry w Coventry, niesamowity hałas Libera
me i widok wspaniałych organowych piszczałek. A także Heather Harper śpiewającą
Sanctus z ambony, tak samo władczą jak Wiszniewska, lecz bez jej wybujałego
temperamentu.”
Edward Higginbottom Dyrektor Artystyczny, New College Oxford
„Byłem pod koniec drugiego roku studiów historycznych na uniwersytecie w
Oxfordzie, kiedy zamówiłem bilety na prawykonanie Requiem wojennego i na
koncert Filharmoników Berlińskich grających dwa dni później Siódmą Bethovena.
Dla kogoś wychowanego w Warwick Coventry było w latach . i . ważnym
centrum kultury. Oczywiście chciałem obejrzeć nową katedrę i podejrzewam, że
budziła moje zainteresowanie w takim samym stopniu jak Britten. Dopiero później
dowiedziałem się o problemach, które pojawiły się kilka tygodni przed premierą.
Jestem pewien, że zdawałem sobie sprawę, iż uczestniczę w ważnym wydarzeniu,
ale i wtedy akustyka była zawodna. W  roku pojechałem do Mediolanu, aby
uczyć angielskiego i byłem na koncercie z Requiem wojennym w La Scali, które
zabrzmiało w wykonaniu London Symphony Orchestra z takimi solistami jak
Willcocks i Elizabeth Harwood, Peter Pears i Donald Bell. Dwa miesiące później
miałem okazję usłyszeć Wiszniewską, kiedy Opera Bolszoj odwiedziła Mediolan.”
Richard Phillips Dyrektor Festiwalu

„Kotły, pięć perskusji i liczna sekcja instrumentów dętych zostały zgromadzone w
katedrze na próbie w przededniu wielkiego dnia. Była wiosna, pogoda była
zmienna, na niebie kłębiły się ciemne chmury, przez które czasem prześwitywały
promienie słońca. Muzycy grający na instrumentach dętych potrzebni byli w
pierwszej kolejności, więc kiedy wróciliśmy po przerwie na herbatę, stanęliśmy na
zewnątrz tyłem do dziwnego, zsiniałego światła i spoglądaliśmy przez ogromny
witraż wzdłuż katedry w kierunku ołtarza. Nawet po tylu latach dostaję gęsiej
skórki, gdy przypominam sobie błysk światła odbijający się od instrumentów dętych,
gdy Britten, prowadząc próbę, siedział na wysokim stołku perkuyjnym. I ten
niebiański dźwięk unikalnych fanfar. Pomimo wielkiego wrażenia, jakie wywarł na
nas ten obraz, jakoś udało nam się okazać przy wejściu nasze przepustki i przejść
powoli główną nawą w kierunku tego potężnego, nowego dźwięku. Zaintrygowało
mnie, jak wygląda takie olbrzymie przedsięwzięcie muzyczne na papierze, więc w
trakcie przerwy chyłkiem przesunęłam się do przodu, aby zerknąć na olbrzymie
arkusze nut. Były one rozłożone i przytwierdzone do wielkiego kawałka umocowanej
do pulpitu dyrygenckiego płyty pilśniowej. Pełna respektu, podobnie jak moi koledzy,
zdałam sobie sprawę, że jesteśmy niezwykle uprzywilejowani, mając szansę wziąć
udział w tym prawykonaniu. Każdy miał okazję zaobserwować w czasie prób, jak
kompozytor przechadzał się między muzykami, poprawiając pomyłki w
skomplikowanych częściach lub delikatnie zmieniając tempa. Doznaliśmy
niezwykłego uczucia, iż uczestniczymy w czymś wyjątkowym. Britten naprawdę był
mistrzem w swoim fachu. Na przykład przyciągające oko tempo ruchu smyczków
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pod koniec utworu zostało podkreślone przez bezustanny dżwięk bębenka, wybijany
w tym samym rytmie. Kompozycje Brittena na perkusję były naprawdę porywające i
wywoływały dreszcze u nas wszystkich. Na końcu programu było napisane iż „na
życzenie kompozytora prosi się o powstrzymanie się od oklasków”. Te dające do
myślenia słowa, a także muzyka mówiły samie za siebie i jakiekolwiek oklaski
byłyby zbędne. Wszyscy obecni tego wieczoru pamiętają ogłuszającą ciszę po
wybrzmieniu ostatnich akordów. Nikt się nie poruszył, wiele osób było w szoku.
Wiele łez popłynęło tego wieczora, gdy uroczysty orszak biskupów powoli opuścił
osłupiałe zgromadzenie.”
Maggie Cotton Była perkusistka CBSO

„Pamiętam to tak wyraźnie, jakby to było wczoraj. Sama katedra – nowiuteńka,
ikoniczna. Zdumiewające wnętrze, które odbiera się zupełnie inaczej, kiedy jest
wypełnione ludźmi i orkiestrą. Widok Brittena, bohatera dawniej i dziś, i
świadomość jego absolutnego skupienia i ogromnego wewnętrznego spokoju wśród
tego całego zamętu. To doświadczenie zmieniło całe moje życie. To nie chór ani soliści
wryli mi się w pamięć: pomimo, że nie można zapomnieć głosu Fischer-Dieskau.
Nie, to bębny pamiętam. Dręczyły mnie uderzenia bębnów, poczucie nadchodzącej
katastrofy, które one przekazywały – w sposób, który powodował, iż serce podchodziło
do gardła, a poczucie strachu obezwładniało. A potem ta niesamowita cisza na
końcu – absolutny bezruch publiczności. I cisza, jak powolny przypływ
bezdźwięcznego morza. Nigdy potem nie słyszałam takiej ciszy. To była cisza, która
stanowiła część całego Requiem – tak jakby Britten wpisał tę ciszę do swojej
kompozycji.”
Susan Hill Pisarka
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„Moje pierwsze wspomnienie związane z Requiem wojennym pochodzi z czasów,
gdy jako osiemnastoletni student miałem za zadanie napisać esej na zakończenie
pierwszego roku. Jestem pewien, że nie miało to być żadne dzieło naukowe, lecz
pamiętam swoje głębokie wzruszenie spowodowane błyskotliwością i nadzwyczajnym
efektem, jaki wywarł ten utwór. Niestety wtedy nie byłem w stanie zrozumieć
subtelności Owenowskiej scenerii, ale na późniejszym etapie mojego rozwoju
muzycznego zrozumiałem i głęboko pokochałem siłę słowa.
Jak to często bywa u Brittena, jest to dzieło niezwykłego paradoksu, dzieło o
porażającej nowoczesności, ale jakoś zakorzenione w systemie tonalnym,
naciągniętym niemal do granic, dzieło o niezwykle złożonym charakterze, często
skonstruowane z najprostszych i najbardziej zapadających w pamięć elementów –
m.in. dzwony, marsze, bicie bębnów, fanfary, skandowanie, efekty perkusyjne
właściwe tradycyjnym zespołom z Azji Południowo-Wschodniej. Wykonywałem je w
wielu krajach, gdzie język angielski jest niemal niezrozumiały (szczerze mówiąc
prawdopodobnie większość angielskojęzycznych ludzi byłaby w stanie zrozumieć
poezję Owena dopiero posługując się słownikiem!), ale dobre zagranie, podobnie jak
podczas prawykonania, zostawia widzów w niemym zachwycie, który trwa często
przez dłuższą chwilę.
Nic tu nie jest tak, jak się wydaje. Kto zauważyłby na przykład, że partia
kontrabasu na początku Libera me – tej cudownej, wręcz obscenicznej parodii
marszu – pojawi się ponownie, nuta po nucie, w finale tej samej części. Jak wiele
osób jest świadomych, że apokaliptyczny akord g-moll, który jest grany na organach

 


w finale, jest utrzymywany przez niemal cztery minuty aż do następnej pieśni, kiedy
głos desperacko sięga po każdą nieharmonijną nutę? Ale komu ta wiedza jest
potrzebna? Wszak geniusz kompozytorski, nawet jeśli w przeszłości z niego szydzono,
najwyraźniej pozostaje pod wpływem emocji, które z czasem wydają się rosnąć.
Istotą tego dzieła jest nadzwyczajne napięcie między wizją bardzo pożądanego
życia po śmierci, co zostało wyrażone w uświęconej tradycją i szczerymi słowami
liturgii katolickiej, i pełną wściekłości, zainspirowaną koszmarnymi
doświadczeniami poezją Owena. Gdyby libretto zostało napisane na zamówienie,
byłoby można podziwiać jego zwięzłość i nadzwyczajne zestawienie idei. Fakt, że
zostało ułożone przez samego Brittena, podkreśla nie tylko wielką miłość kompozytora
do poezji, ale także jego głębokie zrozumienie składni muzycznej i literackiej. Złość
zawarta w tej poezji jest tak samo bezpośrednia i niepokojąca dzisiaj, jak była w
dniu jej napisania.
Dla kogoś, kto zarejestrował tak wiele muzyki pochodzącej z wcześniejszych epok,
szczególnym wyzwaniem jest nagrywanie dzieła, które w postaci nagrania pozostawił
sam kompozytor. Oczywiście, legendarne nagranie Brittena dla Decca będzie w
pewnym sensie niedoścignionym wzorem. Dzieło tworzenia jest wszakże dziełem
darowanym potomnym; wykonanie utworu, który pozostaje w kanonie
repertuarowym, powinno także stanowić wyraz największego szacunku i miłości.
Tak jak z całą muzyką klasyczną, względem której zmieniają się czas i punkt
widzenia. Tak też powinno być, jeśli muzyka ma pozostać istotna i współczesna.
Przypowieść zawarta w Requiem wojennym – błyskotliwym i pełnym pasji spotkaniu
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dwóch wielkich pacyfistów, Owena i Brittena – pozostaje równie istotna obecnie,
nawet sto lat po I wojnie światowej i pięćdziesiąt lat od prawykonania tego dzieła.
Można tylko mieć nadzieję na bardziej pokojowe czasy w przyszłości, kiedy to
mądre przesłanie nie będzie miało zastosowania.”
Paul McCreesh
„Byłam zachwycona, gdy Paul McCreesh poprosił mnie, abym przewodniczyła temu
wspaniałemu projektowi. Aldeburgh jest moją muzyczną siedzibą. Spędziłam tutaj
wiele lat, pracując ze wspaniałymi muzykami, między innymi z Peterem Pearsem,
więc nagrywanie Requiem wojennego na początku nowego roku było bardzo
wzruszającym doświadczeniem.
Grałam już wcześniej ten utwór, ale nigdy w głównej orkiestrze, więc bycie „po
drugiej stronie” bardzo wzbogaciło moje doświadczenie. Mój ulubiony fragment
Requiem to sam koniec, po wszystkim, co już się zdarzyło; jest to najbardziej
przejmujący i boleśnie piękny moment. W trakcie sesji nagraniowych przeżyliśmy
niezapomniane chwile, zanurzeni w niesamowicie potężnej muzyce, z taką
niezwykle energetyczną atmosferą panującą na sali. Paul jest wspaniałym
wspólpracownikiem i naprawdę słucha muzyków, z którymi współpracuje – z
mojego doświadczenia wynika, iż jest to rzadka cecha u dyrygenta! Wiem, że to
będzie piękne nagranie i oczekuję jego ukazania się z niecierpliwością.”
Jacqueline Shave Koncertmistrz

„Requiem wojenne to utwór, który sprawia, że czuję się jednocześnie Polką i
obywatelką świata, jednocześnie żyjącą dziś i dziesiątki lat temu, jednocześnie
uczestniczącą w modlitwie i zachwycającą się pięknem poezji. Słuchając tych
dźwięków, myślę i czuję, kocham i nienawidzę, płaczę i cieszę się… Pleni sunt caeli
et terra gloria tua – wyłaniające się głosy, które rozprzestrzeniają się, są wszędzie,
coraz głośniejsze i bardziej przerażające, jak natrętne myśli – a zaraz po tym trąbki,
rogi i mocne, pełne zachwytu Hosanna – czego chcieć więcej? Magia!”
Agnieszka Franków-Żelazny Dyrektor Artystyczny Chóru Filharmonii Wrocławskiej
„Zdecydowałem, że mój udział w tym nagraniu Requiem wojennego będzie moim
prywatnym hołdem dla kompozytora i dzieła, w którym zakochałem się jako
dziesięciolatek, gdy usłyszałem jego nagranie w Salisbury Cathedral School. Wtedy
ta muzyka mną wstrząsnęła i do dziś jestem pod jej wielkim wrażeniem. Wrażenie
wywołane słuchaniem niesamowitego głosu Galiny Wiszniewskiej jest niejako wyryte
w mojej pamięci, lecz gdy dziś słucham tego dzieła, głębokie wzruszenie powoduje
moc chóru i sceny mszy w obrządku łacińskim. Dzisiejsze nagranie, dokonane na
taką skalę, świadczy o prawdziwym zamiłowaniu do pracy. Dni sesji nagraniowych
charakteryzowała niesamowita intensywność, ale była także wielką przyjemnością
dla wszystkich muzyków biorących udział w projekcie. Ta płyta będzie dla mnie
prawdziwym skarbem.”
Nicholas Daniel Oboista
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„Nie jestem pewna, czy była to zasługa szczególnego połączenia sił specjalnie
dobranych do tego projektu – śmietanki brytyjskiego talentu z żarliwym
zaangażowaniem wspaniałego polskiego chóru – czy po prostu mocy dzieła, ale
atmosfera w trakcie prób i nagrań była tak samo pełna energii jak w trakcie koncertu
– wiadomo było, że dzieje się coś wyjątkowego. To z pewnością pomogło mi w
znalezieniu sił, aby wznieść się ponad potężny chór i orkiestrę – nagle stajesz pośród
nich całkiem sama! Wsparcie to jest potrzebne szczególnie, kiedy następuje wielka
kulminacja w Libera me!”
Susan Gritton Sopran
„Nagrywanie tego utworu było wielką przyjemnością, zwłaszcza w tak ciepłej i
przyjaznej atmosferze, z zachowaniem największego profesjonalizmu. Czułam, że
tworzymy coś naprawdę szczególnego. Requiem wojenne zawsze głęboko mnie
wzruszało, zwłaszcza poprzez ukazane w poezji Owena brutalność i bezlitosny
świat wojny, wspaniale przedstawione w dziele Brittena w partiach solistów –
tenora i barytona. Przełomowym momentem była dla mnie Lacrimosa wykonywana
z sopranistką solo. Jest to zapierająca dech w piersi, wyjątkowo piękna muzyka.
Artyzm i emocje wokół mnie sprawiły, że śpiewałam tę część ze ściśniętym żołądkiem,
dając z siebie jak najwięcej.”
Ewelina Wojewoda Mezzosopran

„Ponowne uczestniczenie w projekcie Gabrieli-Wrocław na tak wielką skalę było
wielką przyjemnością. Wieloletnia współpraca z naszymi polskimi kolegami i
koleżankami pozwoliła nam szybko znaleźć spójny i elastyczny dźwięk. Miło było
zobaczyć znane twarze, bardzo cenne było także to, że wszyscy wiedzieliśmy, jakie
możemy mieć względem siebie oczekiwania. Praca z młodymi śpiewakami zawsze
trzyma nas „na baczność”, tak samo Polaków, jak i Anglików. Wnoszą oni wiele
entuzjazmu i pozwalają nam ponownie doświadczyć siły tego dzieła. Wykonywałem
Requiem kilkukrotnie podczas koncertów, ale zazwyczaj brakowało nam czasu na
dopracowanie wszystkich niuansów. Podczas sesji nagraniowych mieliśmy okazję,
aby poświęcić wystarczająco dużo czasu na znalezienie wymaganej przez Brittena
szerokiej gamy kolorów, nastrojów i intensywności. Paul był w szczytowej formie,
wciąż wspierał i inspirował, zarażając nas swoją pasją do tej muzyki. To jest to,
czego takie dzieło wymaga. Udział w tym przedsięwzięciu był naprawdę wspaniałym
doświadczeniem!”
Greg Skidmore Baryton
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„Zadaniem śpiewaka jest przekazanie emocji słów i muzyki. Można powiedzieć, iż
aby to osiągnąć niezbędna jest pewna doza dystansu, albowiem zbyt wielkie
zaangażowanie może zaszkodzić wykonaniu. Takie nastawienie nie jest możliwe
przy Libera me. Kiedy ta część osiąga swój apokaliptyczny finał, ogarnia mnie
uczucie, które mógłbym określić jako paniczny strach. Można by to porównać do
przerażającej wizji totalnego zniszczenia spowodowanego wybuchem atomowym,
zniszczenia, które rodzaj ludzki sam może sobie zgotować.”
Angus Smith Tenor
„Ten projekt stanowił niesamowite doświadczenie dla wszystkich w nim
uczestniczących, zwłaszcza dla nas, młodych śpiewaków, będących w tym samym
wieku co Owen i jego żołnierze. Requiem wojenne często bywa niewygodną podróżą
przez najbardziej powszechne emocje – poprzez mocne teksty, znakomitą orkiestrację
i harmonię nierzadko pełną dysonansów jeszcze pogłębiają beznadziejny ból i
rozpacz wojny. Te niemal wulgarne obrazy i dźwięki kontrastują z kuszącą wizją
spokoju i odpoczynku w nieznanym życiu wiecznym. Dzieło to jednak nie oferuje
łatwych rozwiązań. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że miałem okazję zaśpiewać w
tym niezwykłym i głęboko dającym do myślenia utworze.”
Callum Harrison Baryton

 
Chór

Chór chłopięcy
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Requiem aeternam dona eis Domine,
Et lux perpetua luceat eis.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Te decet hymnus, Deus in Sion;
Et tibi reddetur votum in Jerusalem;
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Ciebie, Boże, przystoi wielbić hymnem na Syjonie;
Tobie dopełnią ślubów w Jeruzalem;
wysłuchaj mojej modlitwy: do Ciebie przyjdzie każdy człowiek

Tenor

What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them from prayers or bells,
Nor any voice of mourning save the choirs, –
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
Jakie dzwony pożegnają tych, co umierają jak bydło?
Tylko przygniatający gniew armat.
Tylko spazmatyczny, szybki grzechot karabinów
Wystukuje dla nich pospieszne pacierze.
Nie zadrwią z nich modlitwy ni dzwony,
Ani żaden głos żałobny prócz chórów,
Piskliwych, obłąkanych chórów wyjących pocisków;
I trąbek wzywających ich do ciemnych krain.
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What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor of girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of silent minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.
Jakie świece zapłoną za ich przemijanie?
Nie w rękach chłopców, ale w ich oczach
Zabłysną uświęcone odblaski pożegnań.
Pobladłe czoło dziewczyny będzie ich całunem;
Kwiatami dla nich czułość cichych umysłów,
A każdy powolny zmierzch jak spuszczenie rolet.
Chór

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Panie zmiłuj się nad nami!
Chryste zmiłuj się nad nami!
Panie zmiłuj się nad nami!

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
Śmierć z przyrodą oniemiała,
Ujrzy cud, gdy ludzkość cała
Na sąd pójdzie zmartwychwstała.

 
Chór

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Dzień to gniewu, dzień, co zburzy
I w popiołach świat zanurzy,
Jak z Sybillą Dawid wróży.

Baryton

Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
O, jak wielka będzie trwoga,
Gdy przed ścisłym sądem Boga
Stanie grzesznych rzesza mnoga.

Bugles sang, saddening the evening air,
And bugles answered, sorrowful to hear.
Zadźwięczały trąbki, przesycając smutkiem nastrój wieczoru
I odpowiedziały trąbki, ich głos pełen żałości.
Voices of boys were by the river-side.
Sleep mothered them; and left the twilight sad.
The shadow of the morrow weighed on men.
Na brzegu rzeki głosy chłopców.
Utulił ich sen, wieczór zostawiając smutnym.
Cień poranka spoczął na ludziach.

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum
Coget omnes ante thronum.
Odgłos trąby archanioła
Grzmiąc wśród grobów dookoła
Wszystkich przed tron Boży zwoła.

Voices of old despondency resigned,
Bowed by the shadow of the morrow, slept.
Ucichły głosy dawnej beznadziei,
Przykryci przez cień poranka, zasnęli.
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Sopran i Chór

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
Księgę ludzkich spraw otworzą:
Z niej to przed stolicą Bożą
Przeciw światu śledztwo wdrożą.
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.
Sędzia tedy, gdy się zjawi
Co się kryto, jawnym sprawi,
Nic bez pomsty nie zostawi
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
Cóż ja powiem, człek ubogi:
W czyje mi się schronić progi,
Gdy i święci nie bez trwogi?
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Królu straszny w swej wielkości,
Co świat zbawiasz mimo złości.
Zbaw mnie, Zdroju łaskawości!
Tenor i
Baryton

Out there, we’ve walked quite friendly up to Death;
Sat down and eaten with him, cool and bland, –
Pardoned his spilling mess-tins in our hand.
We’ve sniffed the green thick odour of his breath, –
Our eyes wept, but our courage didn’t writhe.
He’s spat at us with bullets and he’s coughed
Shrapnel. We chorused when he sang aloft;
We whistled while he shaved us with his scythe.
Tam na zewnątrz, byliśmy ze Śmiercią za pan brat;
Siedzieliśmy z nią i jedli, chłodną i spokojną,
Wybaczaliśmy jej chlapanie z menażki w naszej garści.
Wyczuwaliśmy ciężki, zielonkawy odór jej oddechu.
Nasze oczy łzawiły, lecz animuszu nam nie brakło.
Pluła na nas kulami i kaszlała szrapnelem.
Krzyczeliśmy chórem, gdy śpiewała w górze;
Gwizdaliśmy, gdy goliła nas swą kosą.

Oh, Death was never enemy of ours!
We laughed at him, we leagued with him, old chum.
No soldier’s paid to kick against his powers.
We laughed, knowing that better men would come,
And greater wars; when each proud fighter brags
He wars on Death – for Life; not men – for flags.
O, Śmierć nie była nam nigdy wrogiem!
Śmialiśmy się z niej, brataliśmy się z nią, starą znajomą.
Żaden żołnierz nie bierze żołdu, by wierzgać przeciw jej władzy,
Śmialiśmy się, wiedząc, że po nas nadejdą lepsi,
I większe wojny, gdy każdy dzielny wojownik zapowie
Walkę ze Śmiercią – za Życie, nie ludzi – za sztandary.
Chór

Recordare Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Pomnij, Jezu mój łaskawy,
Żem przyczyną męki krwawej:
Nie gub mnie w on dzień rozprawy.
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Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
Ty szukałeś mnie znużony,
Jam krzyż twój odkupiony:
Niech nie będzie trud stracony.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
Daj mi miejsce w owiec gronie
I od kozłów miej w obronie,
Stawiając mnie po prawej stronie.

Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus.
Zbrodniarz, kajam się za winy
Twarz mi palą grzeszne czyny;
Boże, przyjm me przeprosiny.

Chór

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
Tyś odpuścił Magdalenie,
Dał łotrowi przebaczenie;
Ufam też i ja w zbawienie.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Gdy już pójdą potępieni
W wiekuisty żar płomieni
Wezwij mnie, gdzie są zbawieni.
Ora supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.
Błagam z czołem pochylonym,
Sercem też na proch skruszonym:
Czuwaj, Panie, nad mym zgonem.
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Baryton

Be slowly lifted up, thou long black arm,
Great gun towering toward Heaven, about to curse;
Wznieś się powoli, o długie czarne ramię
Wielkie działo mierzące w Niebiosa, co klątwę mają rzucić;
Reach at that arrogance which needs thy harm,
And beat it down before its sins grow worse;
Uderz w tę arogancję, co prosi się twej kary,
Zdepcz ją zanim jej grzechy narosną,
But when thy spell be cast complete and whole,
May God curse thee, and cut thee from our soul!
Ale gdy twe zaklęcie zostanie rzucone w całości;
Niech Bóg cię przeklnie i z mej duszy wyrwie!

Chór
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Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
Dzień to gniewu, dzień, co zburzy
I w popiołach świat zanurzy,
Jak z Sybillą Dawid wróży.

Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
O, jak wielka będzie trwoga,
Gdy przed ścisłym sądem Boga
Stanie grzesznych rzesza mnoga.
Sopran i Chór

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus,
Huic ergo parce Deus.
Dzień ów łzami zlan gorzkimi,
W którym na sąd z prochu ziemi
Grzeszny człowiek wstanie żywy.
Bądź mu, Boże, miłościwy.
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Tenor

Think how it wakes the seeds, –
Woke, once, the clays of a cold star.
Are limbs, so dear-achieved, are sides,
Full-nerved – still warm – too hard to stir?
Was it for this the clay grew tall?
– O what made fatuous sunbeams toil
To break earth’s sleep at all?
Pomyśl, jak ono budzi nasiona,
Zbudziło niegdyś glinę, co pod zimną gwiazdą.
Czy członki, tak ukochane, czy boki,
Unerwione – ciepłe jeszcze – zbyt trudne są do poruszenia?
Czy to dlatego tchnięto w glinę życie?
O, co skłoniło płoche promienie do dzieła
Do wyrywania ziemi z jej snu?

Move him into the sun –
Gently its touch awoke him once,
At home, whispering of fields unsown.
Always it woke him, even in France,
Until this morning and this snow.
If anything might rouse him now
The kind old sun will know.
Zanieście go w słońce
Jego dotyk czuły niegdyś go budził,
W domu, szepcząc o polach nieobsianych.
Zawsze go budził, nawet we Francji,
Aż do tego poranka i tego śniegu.
Jeśli cokolwiek miałoby go teraz zbudzić
Będzie o tym wiedziało dobre stare słońce.
Chór
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Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.
Dobry Panie Jezu, daj mu odpoczynek. Amen.


Chór chłopięcy

Chór

Tenor i
Baryton

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni, et de profondo lacu:
libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.
Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich
wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści:
wybaw je z lwiej paszczy, niech ich nie pochłonie piekło,
niech nie wpadają w ciemności.
Sed signifier sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam:
quam olim Abrahae promisisti, et semini eius.
Lecz chorąży święty Michał niech je stawi w światłości świętej,
którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi, i jego potomstwu.
So Abram rose, and clave the wood, and went,
And took the fire with him, and a knife.
And as they sojourned both of them together,
Isaac the first-born spake and said, My Father,
Behold the preparations, fire and iron,
But where the lamb for this burnt-offering?
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Zatem Abraham powstał, zebrał drwa i poszedł,
Zabierając ze sobą krzesiwo i nóż.
I gdy podążali ze sobą razem,
Izaak, jego pierworodny, przemówił i spytał, Ojcze Mój,
Oto przygotowania, ogień i żelazo,
Lecz gdzie jagnię na tę ofiarę całopalną?
Then Abram bound the youth with belts and straps,
And builded parapets and trenches there,
And stretchèd forth the knife to slay his son.
When lo! an angel called him out of heaven,
Saying, Lay not thy hand upon the lad,
Neither do anything to him. Behold,
A ram, caught in a thicket by its horns;
Abraham spętał młodzieńca paskami i szelkami,
I usypał tam okopy i ich parapety,
I wyciągnął nóż, by zabić swego syna.
Lecz oto! Anioł odezwał się doń z niebios,
Mówiąc, Oszczędź młodzieńca
Nie czyń mu żadnej krzywdy. Spójrz,
Oto baran, zaplątany za rogi w gęstwinie;

Offer the Ram of Pride instead of him.
But the old man would not so, but slew his son, –
And half the seed of Europe, one by one.
Złóż zamiast niego Barana Dumy.
Lecz starzec nie posłuchał i zaszlachtował syna swego
A potem połowę młodzieńców Europy, jednego po drugim
Chór chłopięcy

Chór
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Hostias e preces tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne,
a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy.
Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia.
Quam olim Abrahae promisisti, et semini eius.
Którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu.


Sopran i Chór

Baryton

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości!
After the blast of lightning from the East,
The flourish of loud clouds, the Chariot Throne;
After the drums of Time have rolled and ceased,
And by the bronze west long retreat is blown,
Po grzmocie błyskawicy ze Wschodu,
Girlandy gęstych chmur, Rydwan Tronu;
Po tym, gdy bębny Czasu zawarczały i ucichły.
I na Zachodzie trąbka zadźwięczała sygnałem odwrotu
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Shall life renew these bodies? Of a truth
All death will He annul, all tears assuage? –
Fill the void veins of Life again with youth,
And wash, with an immortal water, Age?
Czy Życie powróci do tych ciał? Czy prawda
zmaże wszelką śmierć, łzy wszelkie osuszy?
Wleje znowu w puste żyły życiodajny eliksir młodości,
I obmyje Starca wodą nieśmiertelną?
When I do ask white Age he saith not so:
“My head hangs weighed with snow.”
And when I hearken to the Earth, she saith:
“My fiery heart shrinks, aching. It is death.
Mine ancient scars shall not be glorified,
Nor my titanic tears, the sea, be dried.”
Gdy pytam białowłosego Starca, słyszę w odpowiedzi:
„Moja głowa opada pod ciężarem śniegu”.
A gdy słuchałem Ziemi, rzekła mi:
„Me serce ogniste kurczy się w bólu. To jest śmierć.
Moje stare szramy nie będą podziwiane,
Ani moje tytaniczne łzy, morza, nie wyschną”.
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Tenor

One ever hangs where shelled roads part.
In this war He too lost a limb,
But His disciples hide apart;
And now the Soldiers bear with Him.
On wiecznie wisiał na rozstaju ostrzelanych dróg,
W tej wojnie On także utracił kończynę,
Lecz Jego uczniowie kryją się w popłochu;
I teraz pozostali z Nim Żołnierze.

Chór

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj mu odpoczynek.

Tenor

Near Golgotha strolls many a priest,
And in their faces there is pride
That they were flesh-marked by the Beast
By whom the gentle Christ’s denied.
Wokół Golgoty snują się klechowie,
A na ich twarzach duma jaśnieje
Że na ich ciałach Bestia odcisnęła piętno
Ta, która pognębiła słodkiego Chrystusa.
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Chór

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis Requiem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj mu odpoczynek.

Tenor

The scribes on all the people shove
And bawl allegiance to the state,
But they who love the greater love
Lay down their life; they do not hate.
Skrybowie napierali na tłum
I wykrzykiwali słowa poddaństwa wobec państwa,
Lecz ci, którzy większą miłością byli przepełnieni,
Złożyli swe życie; nie żywią nienawiści.

Chór

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
daj mu odpoczynek wiekuisty.

Tenor

Dona nobis pacem.
Obdarz nas pokojem.

 
Sopran i Chór

Tenor

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda:
Quando coeli movendi sunt et terra:
Dum veneris judicare saeculum per ignem.
Wybaw mnie, Panie, od śmierci wiecznej
w dzień ów straszliwy, kiedy niebo poruszy się
i ziemia, gdy przyjdziesz sądzić świat w ogniu.
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando coeli movendi sunt et terra.
Lękam się kary, drżę ze strachu,
że dzień sądu i gniewu nadchodzi,
kiedy niebo poruszy się i ziemia.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae
dies magna et amara valde.
Dzień ów, dzień gniewu, nieszczęścia i nędzy,
dzień wielki i bardzo srogi.

It seemed that out of battle I escaped
Down some profound dull tunnel, long since scooped
Through granites which titanic wars had groined.
Yet also there encumbered sleepers groaned,
Too fast in thought or death to be bestirred.
Then, as I probed them, one sprang up, and stared
With piteous recognition in fixed eyes,
Lifting distressful hands as if to bless.
Zdawało mi się, że umknąłem z bitwy
W dół przez ciemny, otchłanny tunel, wygrzebany dawno temu.
Przez granity wypiętrzone w tytanicznych wojnach.
Lecz spoczywały tam także śpiące, jęczące postacie.
Zbyt pogrążone w myślach lub w śmierci, by wrócić do życia,
Wtem, gdy je trącałem, jedna się zerwała i spojrzała
Z błagalnym zrozumieniem w swym utkwionym wzroku,
Podnosząc wylęknione ręce, jakby błogosławiąc.
And no guns thumped, or down the flues made moan,
“Strange friend,” I said, “here is no cause to mourn.”
Zamilkł grzmot armat lub w otchłani skurczył się do szmeru.
„Nieznajomy przyjacielu”, rzekłem, „Nie ma powodu do żałoby”.

Libera me, Domine…
Wybaw mnie, Panie...
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“None,” said the other, “save the undone years,
The hopelessness. Whatever hope is yours,
Was my life also; I went hunting wild
After the wildest beauty in the world.
„Żadnego”, rzekł ten drugi, „prócz tych lat straconych,
Beznadziejność. Wszystkie twe nadzieje,
Także me życie wypełniały; ścigałem zażarcie
Rzeczy najpiękniejsze tego świata.
For by my glee might many men have laughed,
And of my weeping something had been left,
Which must die now. I mean the truth untold,
The pity of war, the pity war distilled.
Now men will go content with what we spoiled.
Or, discontent, boil bloody, and be spilled.
They will be swift with swiftness of the tigress,
None will break ranks, though nations trek from progress.
Miss we march of this retreating world
Into vain citadels that are not walled.
Then, when much blood had clogged their chariot-wheels
I would go up and wash them from sweet wells,
Even from wells we sunk too deep for war,
Even the sweetest wells that ever were.

Gdyż z mej radości płynął śmiech dla wielu,
I z mego płaczu coś też pozostało,
Co teraz musi umrzeć. Mówię o prawdzie nieopowiedzianej,
Nędzy wojny, w skoncentrowanej postaci.
Teraz ludzie zadowolą się tym, cośmy popsuli.
Lub zagniewani, wpadną w furię i wybuchną.
Będą tak szybcy jak szybka jest tygrysica,
Nikt nie złamie szyku, choć wędrówki ubogacają narody.
Opuściliśmy marsz tego świata, który się cofa
Do pustych cytadel pozbawionych ścian.
Gdy krwi skorupa zatrzyma koła ich rydwanów
Podniosę je i umyję przy studniach słodyczy,
Najsłodszych, jakie kiedykolwiek stworzono.
I am the enemy you killed, my friend.
I knew you in this dark for you so frowned
Yesterday through me as you jabbed and killed.
I parried; but my hands were loath and cold.”
Ja jestem wrogiem, którego zabiłeś, przyjacielu.
Poznałem cię w tej ciemności, gdyż się skrzywiłeś
Gdy wczoraj dźgnąłeś mnie i uśmierciłeś.”
Próbowałem odparować, ale ręce moje były zdrętwiałe i zimne.
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Tenor i Baryton

“Let us sleep now…”
„Zaśnijmy teraz...”

Chór chłopięcy,
Sopran i Chór

In paradisum deducant te Angeli:
in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem.
Niech anioły prowadzą cię do raju,
niech męczennicy wyjdą ci na spotkanie
i prowadzą do świętego miasta Jeruzalem.
Niech chóry anielskie cię powitają.
Wraz z Łazarzem, niegdyś ubogim, miej wieczne odpoczywanie.

Chór chłopięcy

Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Chór

Requiescant in pace. Amen.
Niech spoczywają w pokoju. Amen.
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Gabrieli jest zespołem światowej sławy interpretatorów wielkiego repertuaru
wokalnego i instrumentalnego, poczynając od muzyki renesansowej po
współczesną. Stworzony przez Paula McCreesha w  roku jako zespół
wykonujący muzykę dawną, Gabrieli przerósł swą tożsamość, lecz jednocześnie
pozostał jej wierny. W ciągu ponad trzydziestu lat repertuar zespołu przerósł
wszelkie oczekiwania, ale wiecznie poszukująca osobowość McCreesha,
wyrazista muzykalność i umiarkowana obrazoburczość pozostają stałymi
elementami i nieustannie znajdują odbicie w dynamicznych wykonaniach
zespołu. W repertuarze Gabrieli znajdują się znaczące dzieła oratoryjne,
pochodzące z różnych okresów wirtuozowskie utwory muzyczne a cappella oraz
innowacyjne rekonstrukcje muzyczne przygotowywane dla potrzeb uroczystości
upamiętniających historyczne wydarzenia. Gabrieli ma na celu stworzenie
inspirujących, niezwykłych i dających do myślenia wykonań.
Obecnie istotą działania Gabrieli jest rozwijanie pionierskich inicjatyw
szkolenia poprzez Program Gabrieli dla Młodych Śpiewaków (Gabrieli Young
Singers Scheme). Współpraca z wiodącymi brytyjskimi chórami młodzieżowymi
z całego kraju pozwala Gabrieli na intensywne działanie w ramach programów
szkoleniowych, skoncentrowanych na nagrywaniu najznakomitszych dzieł z
repertuaru oratoryjnego oraz występy na takich prestiżowych imprezach jak
BBC Proms.
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Są one od dawna uznawane za prestiżowe, co potwierdza wiele nagród, jakie
zespół uzyskał za swoje płyty w ciągu piętnastoletniej współpracy z Deutsche
Grammophon. W  roku Paul McCreesh założył własną firmę nagraniową
pod nazwą Winged Lion, która tylko w pierwszym roku działalności wydała
cztery bardzo odmienne repertuarowo, podkreślające wszechstronność Gabrieli
oraz wizję McCreesha nagrania. Są to A Song of Farewell (repertuar angielskiej
muzyki chóralnej od Morleya i Shepparda do Howellsa i MacMillana), A New
Venetian Coronation 1595 (nowa wersja słynnego nagrania zespołu z 
roku zawierającego muzykę Andrei i Giovanniego Gabrielich), a także
nagrania spektakularnych oratoriów zrealizowanych we współpracy z
Chórem Filharmonii Wrocławskiej i wrocławskim Narodowym Forum
Muzyki, obejmujące Grande Messe des Morts Berlioza oraz Eliasza
Mendelssohna-Bartholdy’ego.

 


Chór Filharmonii Wrocławskiej został założony w 2006 roku przez Andrzeja
Kosendiaka i od początku swego istnienia działa pod kierownictwem Agnieszki
Franków-Żelazny. Dzięki swojemu dynamicznemu profilowi wykonawczemu
bardzo szybko stał się czołowym zespołem na polskiej scenie muzyki chóralnej.
Zdobył uznanie, zgłębiając zarówno bogaty repertuar a cappella, jak i wykonując
duże formy wokalno-instrumentalne.
Chór Filharmonii Wrocławskiej stale powiększa zakres swojego działania,
regularnie prezentując się w Europie, w roku 2013 również w USA. Występował
na wielu uznanych europejskich scenach i festiwalach, jako pierwszy polski chór
zaprezentował się na BBC Proms. W 2011 roku otrzymał nagrodę Kantor
festiwalu Barokowe Wieczory w Varaždinie w Chorwacji za niezwykłe
wykonanie dzieł J.S. Bacha. Współpracował z takimi dyrygentami, jak Paul
McCreesh, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Penderecki, James MacMillan i Bob
Chilcott.
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Program Gabrieli dla Młodych Śpiewaków został utworzony w  roku, aby
dać szansę rozwoju umiejętności chóralnych najbardziej utalentowanym młodym
brytyjskim śpiewakom. Młodzieżowe chóry uczestniczące w tym programie
(Chetham’s Chamber Choir, North East Youth Chorale, Taplow Youth Choir i
Ulster Youth Choir) pochodzą z różnych zakątków Wielkiej Brytanii, ale wszystkie
osiągnęły bardzo wysoki poziom dzięki talentowi, poświęceniu dyrygentów i
oddaniu ich członków. Program ma na celu wsparcie prowadzonych przedsięwzięć,
rozwój umiejętności technicznych i poszerzenie repertuaru. Najważniejszym jego
zadaniem jest umożliwienie młodzieży praktycznego zapoznania się z
podstawowym repertuarem muzyki klasycznej poprzez udział w wykonaniach na
najwyższym poziomie.
Istotą tego programu jest organizacja projektów szkoleniowych dopasowanych
do potrzeb każdego z chórów, które są prowadzone przez śpiewaków, trenerów i
Paula McCreesha. Projekty szkoleniowe koncentrują się na istotnych dziełach
oratoryjnych, przygotowując członków chórów młodzieżowych do występów
podczas poważnych koncertów z Gabrieli, co pozwala następnym pokoleniom
Brytyjczyków, występujących zarówno w roli artystów jak i przyszłych miłośników
muzyki, odkryć potencjał muzyczny.
Jesteśmy wdzięczni wielu szczodrym patronom, którzy wspierają Program Gabrieli
dla Młodych Śpiewaków – wśród których znajdują się Britten Pears Foundation,
Golsoncott Foundation, D’Oyly Carte Charitable Trust, Wingate Foundation, Sir
Siegmund Warburg Voluntary Settlement, Steve Allen, Stephen Barter, Richard
Brown, Jean Louis Burgraaf, Alan Gemes oraz John i Anne Margaret Walton.

 
 


 

Paul McCreesh – artysta, który osiągnął najwyższy poziom zarówno na polu
wykonawstwa historycznego, jak i współczesnej muzyki orkiestrowej, znany ze
swoich innowacyjnych wykonań koncertowych i operowych. Wspólnie z
zespołem Gabrieli Consort & Players, którego jest założycielem i Dyrektorem
Artystycznym, występował w głównych światowych salach koncertowych i
podczas festiwali, a także stworzył rozległą i znaczącą dyskografię zarówno dla
Deutsche Grammophon, jak i dla własnej firmy Winged Lion. W  roku
objął stanowisko Głównego Dyrygenta i Doradcy Artystycznego Orkiestry
Gulbenkian w Lizbonie.
McCreesh regularnie współpracuje z wiodącymi orkiestrami i chórami. W
kręgu jego zainteresowań coraz częściej pojawiają się wielkie dzieła
wokalno-instrumentane, takie jak Requiem wojenne Brittena, Niemieckie
requiem Brahmsa i Stworzenie świata oraz Pory roku Haydna. Cieszy się on też
uznaniem w dziedzinie opery, dyrygując na wiodących europejskich scenach
przedstawieniami Händla, Glucka i Mozarta.
McCreesha pasjonuje współpraca z młodymi muzykami, stale współpracuje z
Chetham’s School of Music, a także z wieloma młodzieżowymi orkiestrami i
chórami, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na forum międzynarodowym. W
latach – był on Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Wratislavia
Cantans, a w latach – – Dyrektorem Brinkburn Music w
Northumberland w Wielkiej Brytanii.
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Susan Gritton jest jedną z wiodących sopranistek lirycznych swojego pokolenia,
wyjątkowo cenioną za swą wszechstronność (z powodzeniem wykonuje zarówno
dzieła Händla i Mozarta, jak i Berga i R. Straussa). Kreowała wiele ról w dziełach
Brittena (Guwernantka, Ellen Orford oraz Chór Żeński), w których występowała
na całym świecie od Londynu, poprzez Mediolan i Wenecję po Tokio i Sydney,
a także na własnym festiwalu w Aldeburgh. Jej repertuar obejmuje również takie
role, jak Theodora, Rodelinda, Fiordiligi, Donna Anna, hrabina Almaviva,
Micäela, hrabina Madeleine, Liù, Tatiana, Vixen oraz Blanche. Artystka
występowała na tak prestiżowych scenach operowych, jak: Covent Garden,
Bayerische Staatsoper, Deutsche Staatsoper, English National Opera i
Glyndebourne.
Oklaskiwana na scenach operowych i koncertowych, współpracowała z
wieloma wybitnymi dyrygentami: Mackerrasem, Rattlem, von Dohnányim,
Hardingiem, Pappano i Elderem oraz orkiestrami: Filharmonią Berlińską,
Orkiestrą Szwedzkiego Radia, Fiharmonią Wiedeńską i Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. Jej repertuar koncertowy obejmuje wiele epok i stylów, między
innymi zawiera Szeherezadę Ravela, Niemieckie requiem Brahmsa, The Kingdom
Elgara, Siedem wierszy A. Błoka Szostakowicza, Raj i Peri Schumanna oraz
Iluminacje Brittena.

 

  

John Mark Ainsley występował ze światowej sławy zespołami i dyrygentami,
między innymi z orkiestrami symfonicznymi w Londynie, Bostonie i San
Francisco, a także z filharmoniami w Londynie, Berlinie, Wiedniu i Nowym
Jorku, m.in. pod dyrekcją Davisa, Haitinka, Mackerrasa, Masura, Norringtona,
Rattle’a i Abbado.
Ten niezwykle utalentowany śpiewak operowy otrzymał nagrodę na festiwalu
w Monachium za wykonanie roli Orfeusza. Był wykonawcą roli Demona w
światowej premierze opery Hansa Wernera Henzego L'Upupa na festiwalu w
Salzburgu, wystąpił także w premierze opery Phaedra Henzego w Berlinie i
Brukseli. W  roku po raz pierwszy wystąpił jako Kapitan Vere w operze
Billy Budd, zrealizowanej w Wielkiej Brytanii przez Michaela Grandage’a dla
festiwalu w Glyndebourne. Zaśpiewał rolę Skuratowa w operze Z martwego
domu Janáčka wyreżyserowanej przez Chereau i dyrygowanej przez Bouleza na
festiwalach w Amsterdamie, Wiedniu i Aix-en-Provence, a następnie podczas
swojego debiutu w mediolańskiej La Scali pod dyrekcją Salonena.
Artysta pełni funkcję gościnnego wykładowcy w Royal Academy of Music.
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Po otrzymaniu prestiżowej nagrody Lieder Prize na konkursie Cardiff Singer of
the World w  roku, baryton Christopher Maltman zyskał międzynarodową
sławę jako wszechstronny artysta. Do jego naciekawszych wykonań należą
występy w wiodących salach operowych w Londynie, Berlinie, Wiedniu,
Monachium, Salzburgu, Paryżu i Nowym Jorku, gdzie kreował takie role, jak
m.in. Don Giovanni, Papageno (Czarodziejski flet), Guglielmo (Così fan tutte),
Marcello (La Boheme), Posa (Don Carlo), Siskov (Z martwego domu). Występował
także w Billy Budd Brittena oraz Gawain Birtwistle’a.
Współpracował z orkiestrami symfonicznymi filharmonii w Rotterdamie, Los
Angeles, Nowym Jorku, Bostonie i Filharmonii della Scalla pod dyrekcją takich
dyrygentów jak: Simon Rattle, Colin Davis, Yannick Nézet-Séguin, Daniel
Harding, Kurt Masur i Christian Thielemann.
Często występuje na największych scenach światowych, takich jak: Vienna
Konzerthaus, Amsterdam Concertgebouw, New York’s Carnegie Hall, London's
Wigmore Hall oraz na festiwalach w Edynburgu, Salzburgu i Schwarzenbergu.






Projekt o tak wielkiej skali jest możliwy do zrealizowania wyłącznie przy
pomocy, wsparciu i współpracy ze strony wielu osób i organizacji. Wszystkim
im jestem niezwykle wdzięczny. Szczególnie chciałbym podziękować
Nicholasowi Danielowi i Jacqueline Shave za pomoc i radę w doborze składów
orkiestr oraz Adrianowi Bendingowi za jego pomoc w zakresie perkusji. Ponadto
chciałbym podziękować Davidowi Cleggowi za zebranie po raz kolejny
znakomitego składu chóru Gabrieli; dyrektorom chórów młodzieżowych
wchodzących w skład Programu Gabrieli dla Młodych Śpiewaków, a zwłaszcza
Gregowi Beardsellowi, Susie York Skinner oraz Katherine Hill z Gabrieli. Jak
zwykle współpraca z Agnieszką Franków-Żelazny, Jackiem Rzempołuchem oraz
kolegami z Wrocławia stanowiła dla mnie źródło wielkiej przyjemności.
Jestem niezwykle wdzięczny wszystkim osobom wspierającym działalność
Gabrieli, a szczególnie nasz Program dla Młodych Śpiewaków, bez których te
projekty nie mogłyby zostać zrealizowane, a zwłaszcza Steve’owi Allenowi,
Richardowi Brownowi (Prezes Gabrieli), Janowi Louisowi Burgraafowi, Alanowi
Gemesowi oraz Jonowi i Anne-Margaret Walton. Chciałbym także wyrazić
podziękowania dla Fundacji, które wspierają Program Gabrieli dla Młodych
Śpiewaków, wśród których znajdują się Britten Pears Foundation, Golsoncott
Foundation, D’Oyly Carte Charitable Trust, Wingate Foundation i Sir Siegmund
Warburg Voluntary Settlement, a także dla Polskiego Instytutu Kultury w
Londynie za wspieranie udziału Chóru Filharmonii Wrocławskiej w tym nagraniu.
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Z przyjemnością muszę też wspomnieć o niezwykle ciepłej atmosferze
charakteryzującej naszą współpracę z miastem Wrocławiem, zwłaszcza z
Prezydentem Miasta, Rafałem Dutkiewiczem. Na koniec pragnę przekazać
gorące podziękowania Andrzejowi Kosendiakowi, Dyrektorowi Filharmonii
Wrocławskiej i Festiwalu Wratislavia Cantans, za jego wizję przy tworzeniu
związanej z festiwalem serii oratoryjnej. Jego wsparcie, przyjaźń i wielka miłość
do muzyki stanowi dla nas stałe źródło inspiracji.
Paul McCreesh
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