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Nieszpory Claudia Monteverdiego to jeden

z najwa˝niejszych utworów w dziejach muzyki –

jak napisa∏a w swej znakomitej biografii w∏oskie-

go kompozytora Ewa Obniska: „Podobnego

dzie∏a – zarazem monumentalnego i autentycz-

nie intymnego, ∏àczàcego subtelny liryzm z wy-

stawnym splendorem i okaza∏oÊcià, mistycznà

inspiracj´ z goràcà zmys∏owoÊcià, nie ma [...]

w ca∏ym baroku”. To w∏aÊnie w swoim rozbudo-

wanym cyklu, zestawiajàc obok siebie Êmia∏o

wartoÊci sacrum i profanum, zaproponowa∏

Monteverdi wizjonersko drog´, którà podà˝aç

b´dzie muzyka religijna jego epoki. 

Na stronie tytu∏owej wydanej w roku 1610

w Wenecji kompozycji autor napisa∏: „Nieszpory

Êpiewane wielog∏osowo z pewnymi utworami

muzycznymi dla kaplic lub komnat ksià˝´cych

stosowne”. Zdanie to badacze t∏umaczà ch´cià

z∏agodzenia nowatorskiego wydêwi´ku dzie∏a,

które wielu ówczesnym ludziom KoÊcio∏a mog∏o

wydaç si´ wr´cz obrazoburcze, gdyby potrakto-

waç je wy∏àcznie w kontekÊcie liturgicznym. Mo˝e

ono jednak byç odbierane równie˝ jako wska-

zówka wykonawcza, sugerujàca dobór niewiel-

kiej, kameralnej obsady. I t´ w∏aÊnie koncepcj´

przyj´∏a Christina Pluhar przy realizacji dzie∏a

w czterechsetnà rocznic´ jego opublikowania. 

Nie rezygnujàc z typowej dla siebie niekonwen-

cjonalnoÊci w doborze Êrodków wyrazu, austriac-

ka artystka tym razem proponuje nam interpreta-

cj´ bodaj najbardziej „prawomyÊlnà” w dorobku

swego zespo∏u. L’Arpeggiata wyst´puje tu w 17-

-osobowym sk∏adzie instrumentalnym, oczywi-

Êcie z bogatà grupà continuo: trzy archilutnie lub

teorby, harfa, dwoje organów, dwie viole da

gamba, violone i wreszcie niezb´dny dla

brzmienia tego ansamblu psalterion, tym razem

jednak wykorzystywany nader oszcz´dnie, bez

najmniejszego przewartoÊciowania, wzbogaca-

jàcy jedynie i tak pi´knie ukszta∏towanà kolory-

styk´ brzmienia; grup´ melodycznà tworzà trzy

kornety, trzy puzony i dwoje skrzypiec. Za stro-

n´ wokalnà odpowiada tuzin Êpiewaków, jedno-

czeÊnie solistów i chórzystów, z ulubionà przez

Pluhar ostatnimi czasy sopranistkà Nurià Rial na

czele. Ca∏oÊç wykorzystywana jest jak najbar-

dziej stylowo, bez jakichkolwiek wycieczek

w odmienne rejony muzyczne typu folk czy jazz,

znanych z wczeÊniejszych produkcji zespo∏u.

OczywiÊcie, barokowa dewiza „∏udziç i zachwy-

caç” jest tu stale obecna, g∏ównie w szeroko roz-

wijanej wirtuozerii, tak w partiach wokalnych,

gdzie trudno znaleêç s∏abe punkty (brawurowe

fioritury, porywajàca rytmika i artykulacja), jak

i instrumentalnych (znakomite, w cz´Êci impro-

wizowane figuracje kornetów i skrzypiec!), ale

równie˝ i w eksponowaniu wartoÊci kontrastu

w wielorakim wymiarze – kolorystyki, dynamiki,

tempa, a w konsekwencji afektacji i ekspresji.

Jest to interpretacja o cechach teatralnych,

w pewnym sensie udramatyzowana, eksponujà-

ca szeroko retorycznà wymow´ tekstu i muzyki,
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jak˝e typowà dla idei dramma per musica Mon-

teverdiego.

Pod wzgl´dem formy Christina Pluhar nie wdaje

si´ w ˝adne dywagacje na temat uzupe∏nienia

oryginalnego uk∏adu cyklu pozostawionego

przez kompozytora. Rezygnuje wi´c z próby do-

budowania przestrzeni liturgicznej poprzez wpro-

wadzenie antyfon chora∏owych czy te˝ wstawek

instrumentalnych, co cz´sto czynià inni wyko-

nawcy. Wszystkie cz´Êci Nieszporów – introit,

pi´ç psalmów przeplatanych czterema concerti,

sonat´, hymn i magnificat – podaje jedna po

drugiej. W efekcie ca∏oÊç mieÊci si´ na 75-minu-

towej  p∏ycie (nabywcy edycji limitowanej otrzy-

majà bonus w postaci krà˝ka DVD z czterema

utworami zarejestrowanymi podczas prób). 

Rekordowy czas nagrania uzyskano równie˝

w wyniku zastosowania w∏aÊnie solistycznej ob-

sady wokalnej, pozwalajàcej, czy wr´cz sugerujà-

cej dobór szybkich temp. Nie jest to jednak jakaÊ

permanentna galopada, banalizujàca i zniekszta∏-

cajàca muzyk´. Tekst jest przez ca∏y czas czytel-

ny, a wspomniane kontrasty nadajà kolejnym

cz´Êciom plastyczne, sugestywnie ukszta∏towane

oblicze – we fragmentach solistycznych i ansam-

blowych (Nigra sum, Pulchra est, Duo Seraphim,

Audi Coelum) zgodne z afektowanym stylem

monodii akompaniowanej, a w chórach wyraê-

nie przywo∏ujàce skojarzenia z madryga∏em ma-

nierystycznym. Co ciekawe, dotyczy to równie˝

odcinków utrzymanych w technice polichóralnej

lub g´stej polifonii, dzi´ki czemu zwykle monu-

mentalne psalmy (Dixit Dominus, Laudate pueri,
Laetatus sum, Nisi Dominus, Lauda Jeruzalem)

czy hymn Ave maris stella przybierajà nader

lekkà, chwilami wr´cz finezyjnà postaç. Koncep-

cja taka przeniesiona zosta∏a równie˝ na Ma-
gnificat (nawet chora∏owe cytaty nie cià˝à tu

nazbyt muzyce), a w warstwie instrumentalnej

uzyskuje apogeum w brawurowo zagranej So-
nacie sopra Santa Maria. 

Mam ÊwiadomoÊç, ˝e nie jest to interpretacja,

która wszystkim przypadnie do gustu. Rozcza-

rowani b´dà z pewnoÊcià zwolennicy wystaw-

nej postaci monteverdiaƒskich Nieszporów, jak

równie˝ poszukiwacze mistycyzmu w dziele mi-

strza z Cremony – profanum bowiem wydaje si´

tu nader cz´sto braç gór´ nad sacrum. Jest to

jednak propozycja, jak wszystkie wczeÊniejsze

firmowane przez L’Arpeggiat´, niebanalna, intry-

gujàca i atrakcyjna. Tym, którzy zechcà si´ w nià

zag∏´biç i doszukaç wyjàtkowego smaku, prze-

kazuj´ s∏owa, którymi Christina Pluhar koƒczy

swój s∏owny komentarz do p∏yty: „Vivete felici!”.

Witold Paprocki
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