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J. F. HA EN OE L 

„Hacnd<'I jl'st nuJt"ł knurn 
kompu:=ytorcm jaki kl d11-
kotu:lfl),; lst11lal. ChMalbym 
klęl'Z ~ 110 J«l/U !/TO le"'• 

L. VA'V IJELTllCIVE' 

.....,...,_._1o1 ok lli85 był dlu muzyki zc·zc
gólnle szczęśliwy, przynosząc narodzlny dwoch 
v.ielkkh eniu zó' - Jnn Scb<i u na B. chd 
i ,Jerzego Fryderyko Haendla. IIaend 1. w prze
dwicń twie do wego rowie nika, ni wywo
dził !'lię ze środowiska muzyczn o. Ojciec 
je o, .Jerzy Haendel, nadworny lek, rz ksir;
cia Augusta S . kiego, był przeciwny muzyo
nej karierze yna, uważanej w owy h cz: 1 eh 
za ryzykowną i niepoważną. Z porno•, prz ·
szedł szczęśliv•y przypadek: 1mprow1zuJ. ce o 
na organach siedmioletniego chlop : u h'. z I 
książe, a że sam był czlowieki m muzyk·1Jnym, 
a co najważniejsze znając) m si na m•1z · , 
ka1.ał ojru nie przeciwiać st powołaniu Fr ·
deryka. Drugim szczęśliwym moment m był 
trafny wybór pedagoga - w1 tny or ani t 1 

i kompozytor Wilhelm Zachow b rdzo w z h
stronnie i gruntownie wprow dz.Il u z.ni 
tajniki sztuki kompozytor. ki J. Wla ·ni 
wszechstronno {: stnła się pożnl J c hą 
niuszu Hacndl , który - jak pl z Iłom 
Rolland - „wchlon4ł w siebie t rozn~ I 
niuszow·•. Trzecią sprzyj jąc• okoli zno c1 były 
w paniale cechy charakteru - nl u i ta il.1 
woli i wielka procowito • B. rdzo miody, bo 
zaledwie kilkuna tolctni Fryd ryk :zo t I 0'"
ganistą w swoim rodzinnym mte ! Ił llle. 
Tworzy tam ze poły wokalne pl zą dl 1 nich 
repertuar (motety, chor ły, I nt t ·). je t l ż 

znaną i cenioną oLobi to cią. Ow ówtz n 
dojrzało ć Haendla, parównyw lna je I ni 
z nadzwycZ<.ljnie zybkim rozwo' m gPniu zu 
Mozarta, nergia oraz wiadomo {: wych mnz-
liwości i wórczych sprawil~. 1.e Hall t j . 1 
w niedługim czasie ośrodki m zbyt i. nym, 
jnk na możliwośl'i kompozytora. H 1 ndl'I udu
je się do llumburga. W wielkłm, bog. tym, por
towym mieście, skupi jącym wielu • r1\' tow 



wystawia Haendel swo~11 pierwszą operę ,,Al
mira" ( 1701), a w culSle pobytu we Włoszech 
dwie dalsze opery, a mianowicie „Rodri o·· 
i ,.Agrippine". W Rzymie i Nenpolu wykonuje 
również z du.tym powodzeniem picrv.-sze ora
toria - „Zmartwychwstanie" i „Triumf Cz u" 
oraz ·zercg kantat. Nęt"ljce propozycje . kłonlly 
go rychlo do wyjazdu do Anglii. Przedtem 
wsu1kzc związał się kontrakkm z elektorem ha
nowerskim, na dworze którego miał piasto\1,·ać 
~tanowlsko kapelmistrza. Zrywa teraz t 
umowę i zostaje na stałe w Anglii. F kt t n 
miał dla niego poważne następstwa, gdyz po 
śmierci królowej Anny na tronie angie1s!im 
znsiadl pierwszy z dynastii h.inowerskiej - król 
,Jerzy I. Wrodzona przedsi blorczość pozw la 
jednak kompozytorowi wybrnąć z kłopotliwej 
sytuacJi. W czasie prze;aźdżkl monarchy z dwo
rem Po Tamizie, orkiestra pod dyrekcją Haendla 
umieszczona na jednej z barek, wykonuje na
pisaną specjalnie na tę okoliczność serenadę. 
Utwór hardzn przypadł do gustu królowi, kto
ry odtąd życzliwym juz okiem patrzył na swe
go kapelmistrza. 

Dla Haendla rozpoczyna się dług1, trwa
jący dwadtieścia l il. okres kierownictwa ope
ry włoskiej w I.ondynie, dla której pl ze 
przeszło czterdzieści oper. Najsłynniejsze z 
nich to: „Radamisto", ,.l\Iuzrn Scevola". „Ot
tone''. ,Juliusz Cezar·', „Lotario". „Alclna". 
„Deidamia", jednak czy to na skutek szyb
kości z jaką twor7.ył te dzieła, czy n skutek 
śwladomocci ograniczeń jakie stawiała forma 
opery, malo z nich zachowało swoją żywot
ność. Pragnąc stale odmieniać repertuar, Ha n
del niejednokrotnie wstawial cale fragm nly 
starych dzieł dn nowych.. Pracując inlensywniC" 
nad :>tworzeniem repertuaru, muslaJ walc'zyć 
z konkurencyjnq operą włoską oraz pow-s ałą 
ówcześnie operą :.i:ebrncz4 („Beggar' Opem). 
Zwłaszcza ta ostatnia, bardzo trafnie i zło Ji
wie ośmieszająca „pow żną operę" z całą 
jej !:Ztucznokią, rutyniarstwem i nil' kończą
cymi się wokalizami konkurujących prima
donn. spowodowała rychły upadek kierowanego 
przez H.icndla teatru. Nie pomogło zwerbow11-
n ie MWYch śpiewaków i ogólne odświeżenie 
repertuaru (nowe libretta i opery). inna kon
kurencja w postnroi slynnego Towarzystwa 
Operowego pod dyrekcją Porpory i łfasscgo, 
doprowadza przedsiębiorstwo Haendla do osta
tecznej rulny. Fakt len oknzał się jednak zba
..,,..,,·ienny ol 1 jego dalszej twórczości - zniżony 
niepowodzeniem na terenie opery, Haendel 

• 
zwraca się do innej, wsprinial zej formv w 
której staje się ni~do cignlonym mistr~em, 
do oratorium. 

Większość oratoriuw IJae11dla opiera się na 
tematach bibilijnych: ,Esthcr , ,Deborah". 
„Izrael w Egipcie'', „Saul" ... S m on'', . i\I "jasz", 
„Juda Machabeusz", „Jozue". „Jcfta'". Tematy 
te nawiązują jednak często do aktualnych wy
darzeń politycznych. I tak np. „Juda .\Iacha
beusz·· jest po pro tu potężnym hymnem zwy
cicslwa naoisanym uo zt!niecC'niu rebeliantów 

"111<ona11łc „M1zsJ<1-
1711' najw:rpa-
łal•• 110 oraturlum 

Ha• dla w Opu ·twle 
n otmlnsrer 'W l.cm

di,i1>1<.• (rok 17 4) 

(na czele których stał pretendujący do tronu 
nngielskiego Karol Edward), przez księcfa 
Cumberlanda. Dziełem tym - stanowiącym 
piękny wyraz solidarna ci z walczącym naro
dem - kompozytor wkupił siQ n z:aw ze 
w !;.iski Anglików, uwazających odtąd Haendla 
Ul przedstawiciela swo; o narodowego stylu 
muzycznego. Róv. nolc gl z oratoriamt powsla-
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liczb w:kon wcóv: osiąga niekiedy zawrotne 
cyfr~ (np. na festiwalu Haendla w Crystal Pa
lace w Sydenham w r. 1859 ob ad V.')'nosiła 
4000 osóbJ, pisane były jednak twe w inn.;m 
stylu. • Ionumentalizm i arch icmo (: stoją 
obok lekkości, n wet dowcipu. Zawsze jed
nak muzyka ta b dzic dln w. zy tkich przy
stępna. zaw ze b dzie nas porywała i wzrusza
ła, a kiedy rozbrzmi wa pot żnt' All<.'luja z nnj
wspanial zego oratorium ,. I ja z", w zyscy 
wst ją z miejsc porwani wznio ło cią chwili, 
podobnie jak to mimowoli uczymh je o pierw·i 
słuchacze w roku 1741 w Dublinie. 

lan!ls;: Ki;pski 

„JULIUSZ 
CEZAR" 

....... „.~_.J aiu Juliu Cae ar (100-44 r. 
zn kom1ty wódz. polityk i pisarz, to 

z tych po tac:i hi. lorycznych, których 
dzieje znalazły ~z roki oddźwięk w ztuce, 
zczególni w literuturzc. W życiu rzymskiego 

dyktatora nie z brakło miej ca na najsilniej
sze z ludzkich uczuć: miłość nienawiść, przy
jażń i bohaterstwo. Dodatkowy walor dr ma
t~·czny przedstawiają burzliwe dzieje politycz
ne imperium rzymskiego za cznsów Cezara. 
spisek n jego życie, wre zcie słynny epizod 
śmierci z ręki Brutu a. Długi szereg dzieł li
ter ckkh opartych n temacie Cezara otwic
r ją tracedie zek pirs, koncz.y zaś „Ceznr i 
Kleop tra" Shawa. 

Dramat Szekspira z inspirował licznych 
kompozytorów. Pierw zym z nich był XVII
-wieczny wenecki twórca operowy, Fran
cesco C valli (.La prospcritn infelice di Giulio 
Cesare, dittatore") Dz.ielo Haendla. to jedna 
z najwybitniejszych oper tego kompozytora, 
pojawiająca lę najczę~ciej na scenach opero
wych obok kilku innych. opartych r wnież nu 
tematyce historycznej . Pochodzi z okresu. gdy 
kompozytor już n tale osiadły w Anglii, 
wój talent niepodzielnie oddal w lużbę ope-



rze. Pierwsze opery Ilaendl , to dziel w tylu 
wło kim, pełne śpiewno ci i popisowo cl ckom
pozytor kilkakrotnie odwiedził Italię w 110-
ich licznych podróżach, miał też wielu przy
jaciół wśród włoskich mi trz(iw bel c nt ). 
Później, nie rezygnując z ponęt wio kiego ty
lu operowe~o. Haendel począł tworzyć dzieła 
~ciślcj zachowujące proporcj dramatyczne o 
widowiska: taranm j dobier libretto. o ra
niczając partie soli ów podno i zn czenle 
partii orki tralnej, cor z cz ciej wprow dz -
jąc chóry, n d&jłłC Im manum ntalno ć, która 
t k wsp n I z blyśnl • p6tnł j zych ora
tor! eh. Do t kich na! ży „Julłu z C z r", 

16-ta z kolei opera, ukończona w 1724 roku 
i w tvm sam m roku wysta...,;ona w Królew
kim Teatrze w Londynie ze znakomitą Fran
cescą Cui.z.oni w roli Kleopatry. Libretto, 
oparte na „egip kim" epizodz.ie z _życia Juliu
sza Cezar., napi ł ulubiony hbrec1sta Haendl . 
- Nicola Haym. Choć forma i budowa tcJ 
opery jest typowo wioska ( zereg zamknl tych 
W\'l'aźnic roz ranlczonych fragmentów - ,.nu
m rów"J to j dnak \Vidoc.>zn jest w niej dą
żenie d~ głęb ze o zary owania indywidual
no ci bohaterów, z.emu luiy za'Wiklan in
tryga dram ty ma. Arie pełne ~płso ·ości 
w szlachetnym tego Iowa znacz.emu, ą po-
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przedzone recitatiwami. niosącymi najwięk zy 
ciężar ek pre ji. Z chowuj c wio ki typ melo
dyki prz ycił ją H endel indywidualnymi ce
chami wla nego tylu; pro totą i jasnością ry-
unku, spokojem i pewną surowością wyrazu. 
Pojawiają się samodzi In fragmenty orkfe
tralne i sceny zbiorowe (wstęp i finał) 

W akcie I nawiązane zo tają główne w tki 
akcji. Drugi i czę trzcd go, to skompliko
wana gra intryg, których motywami są: eh ć 
zem. ty, miło <:, ni na\' iść i mbicj . Znnjdu
Ją one ostateczne rozwiązanie w scenach po
przedu jąl·ych finał opery 

Realizatorzy przedstawienia w znaczn j 
mierze zrezygnowali z elementu widowi kowe
go na korzyść maksymalnego V.'yeksponowanla 
amej muzyki. Nie znajdziemy tu wielkich 

scen zbiorowych, raczej dążenie do skamera
lizowania i szkicowości. Recltativy mają cha
rakter teatralny, w nich rozgrywa się win cl
wn akcja, arie zaś są fragmentami czysto 
popisowymi, koncertov.'Yllli. Pewna schem, -
tyczność charakterów, dość sztywny podzi ł 
na postacie pozytywne i negatyv . ..-nc, narzucił 
również sposób ich traktowania, bez doszu
kiwania się głębszych rysów psychologicznych. 
Dekoracje skrótowe. niejako yntctyczne (Jed
nak zmieniające się wraz ze zmianami miej
sca akcji). nic mają ck ponowanego charakte
ru - są raczej propozycjami, znakami apelu
j-.r~·mi do wyobraini widza. 

Jofapdutena Scokou:. ka 

• 
Obra z Róu•nina nad Nilem 

TREŚC 
OPERY 

Cezar, ktory zwyciężył Pomp jusza ~· ~lt
wle pod Farsalo , przyjmuje hold Eg!pcJnn. 
Jest skłonny zawrzcc pokój z Pomp<'JU zem 
f obiecoje Kornelii, żonie poko~aneg~. okazać 
ł skc: mężowi. Jednak los chce m l'ZCJ bo oto 
nadchodzi jeden z wodzów egipskich, Achil
la , a :r. nim niewolnicy niosący szkatułę, w 
której znajduje się głow. Pompejusza! Spr:iw
cą zbrodni jest król Egiptu, Ptolemeusz. Kor
nelio mdleje z rozpaczy, S~kstu~. syn. zamor
dowanego, przysięga pomścić śmierć OJca. Ce· 
zar do glc:bi wstrząśnięty tą tragedią. oble<'ujc 
ukarać Ptolemeusza I rozkazuje pochował: za
mordownne~o z należnymi honommi 

Obr a z II - W pałaru Ptolemeusza 

Kleopatra, io>tra Ptolemeusza, przyg?t~
wuje się do spotkania z Cezarem. Ma. nadnCJC:, 
że przy jego pomocy odz~·ska ~g.armęty prz;z 
brnta tron. Ptolemeu z menaw1dz1 Cezara, v. 1-
dząc w nim groźnego przeciwnika _w ~al~e 
o władzę nad Egiptem. Achillas pode1muJe s1~ 
z ładzić Cezara wzamian za rękę Kornclh, 
którą od dawna kocha potajemnie. 



Obr a z III - Przed grol>owc m Pornpejuua 

Cezar rozmyśla nad • miercl go d v. -
~eeo przyjaciela, którego zlośHwy los uczynił 
ieeo "'Tog1em. Przybywn Kleopatra w skrom
nym przebraniu, mówiąc CezarowJ że zwie 
~ię ~idia. i należy do orszaku Kl ~try. Skar
zy ~1ę, ze okrutr;iy Ptolemeusz krzywdzi! ją 
odbierając całe s1erot·e mienie. C uir uichwv
c?nJ ~ej wdziękiem i urodą. ni domyśiajl\c 
1ilę, kim naprawdę jest plękn dzlewczvna 
obiecuje wrócić jej to, eo zo talo pod tępn ~ 
ode~rane. Nadchodzi Kornelia I katu , któ
ry Jeszc_ze raz przysięga zemstę. Kl patra nie 
zd~adzaJąc swego prawdziwe o mienia. ob e
cuJe przysłać ludzi, którzy w k, ż mśclcielov.1 
drogę do króla. 

Obr a z IV - Sala w palacu Ptol rneus:a 

Król Egiptu podejmuj Cez ra Obaj 
z trudem ukrywają wzajemną nienawL (·. Ce
zar ma ię na baczności, podejrzcwnjąc Pto
lemeuszn o zbrodnicze zamiory. Wkraez 
~ornelia z synem. Sekstu dobyw miecza 
1 wzywa króla do walki, ten j dnak rozkazuj 
strażnikom_ uwięzić Sekstu , j go matk 1.aś 
odpraw dz1ć do ser ju. Achlll przystępuj 
do Kornelii wyznając wą miłość i obiecuj c 
pomoc. Kornelia z oburzenl<'tTl odrzuca to w' -
znai;ie i żegna syna, którego uprowadzc j 
straze. 

• 
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AKT II 

Obr a z I - W pałacu Kleopatry 

1'\irenus, zauf ny Kleopatry, prowadzi Ce
zara do „Lidii". Cezar jest zdumiony widząc 
ją w pałacu. Kleopatra już. teraz nie ukrywa, 
kim jest naprawdę, wyznaje mu swą miłość. 
Nirenu~ ostrzega Cezara. że ludzie nasiani 
przez Ptolemeus1.a zbliżają się. by go zamor
dov.'1lć. Kleopatra daremnie próbuje powstrzy
mać spiskowców. Cezar ratuje się ucieczką, 
.skacząc z tarasu do morza. 

Obr a z II - W pałacu Ptolemeu3za 

Kornelia opłakuje śmierć męża i rozłąkę 
z svnem. Nadchodzi Ptolemeusz i natnrczJ'l'.'ie 
zaleca się do niej. Wpada Sekstus, uwolniony 
z więzienia przez ludzi Kleopatry i broni ho
noru matki. Achillas przynosi wieść, że Cezar 
utonął. uciekając przed spi kowcami, 1.a ,.,·oj
ska rzymskie zbliżają się. by pomścić: je o 
!\mierć. Achilla wiódł piskowc6w, spełnił 
więc woją misję i żąda obiecnnej zapłaty -
ręki Kornelii. Król Egiptu łamie dane przy
rzeczenie - pracnie zachować Korneli dla 

iebie. 

AKT III 

Obr a z I - Wubrzeże morskie nłeilalcko 
Aleksandrii 

Ptolemeusz zwyciężył w bitwie z Rzymia
nami. Napawa się klę'ką i poniżeniem Kleo
patry, która rozpacza nad swym 10„em, zakuta 
w kajdany przez bratn. 

W innym miejscu wybrzeża, od strony mo
rza zbliża ię Cezar, który wbrew temu co 
powiedział Achilles, wzedł życiem przed 
spiskowcami. Je t bezbronny I zgnębiony kh:
ską swej armii. Słysz c kroki nadchodzących, 
Cewr kryje się w przybrze.!nych zaroślnch. 
To Sckstus i cięiko r nny chlJJas, który w 
ostatnich chwil eh sw go tycia wyznaje po-



wiid swej zbrodn„ Z bil Pompejusza, bo KO· 
cha Kornelię i w ten po ób chci I Ją zdobyć 
Przez zabójstwo związ 1 si z Ptolemeu zem, 
Len j dnak o zuk, I go, s m zabi g ją o wzglę
dy Kornelii. Z kolei Achillas pra nie z uby 
kr I Wr cza Sekslusowi pierścień, który da 
mu wł dz nad wojskiem. Umlcr pokojny. 
ż zost1mie pomszdony. W t j ·hwłli przed 
zdumionym S kslu em pojawi si C zar ły
szał całą rozmowę. Bierze pler cie:'!, po cz. m 
oddalają się, by dokonać dzieła zem ty ! ryr
wa z mocy Ptolemeusza Korn li i Kleop r . 

Obr a z I I - Namiot Pto!cmcus-a 

Kleopatra zegna ię z życiem. Nagi wtho
dzi Cezar, który pokonał w walce E lpcjan 
Zwia. tuje ukochanej wolność j obiecuj koro
n. 

Obr a z III - Nad Nilem 

I oto Cezar triumfuje. nim 
Kornelia i Sekstus, który pom cił ml r ojc . 
Na głowie Klcop try błyszczy koron E lptu. 
Miło.{: Cezara i Kleopatry to zarazem ymbol 
przymierza Egiptu z Rzymem. hór intonuje 
rado ną pie ń; 

„Więc wojna wreszci już skonczon 
zstępuje pokój n len kraj 
Egipskiej ziemi udręczonej 
Izydo znów zakwitnął: daj!" 
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