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JULIUSZ CEZAR 

GEORGA FRIEDRICHA HAENDLA 

W WARSZAWSKIEJ OPERZE KAMERALNEJ 

O la oddania pełnego obrazu zainteresowań naszego teatru operowego 

repertuarem scenicznym G. F. Haendla należy się cofnąć o lat 

kilkadziesiąt, do premiery i przedstawieil opery Arianna w 1977 roku, gdy 

nie posiadaliśmy jeszcze własnej sceny. 

Przedstawienia te, to sięgnięcie do poczynań zagranicznych w tym 

repertuarze, w połączeniu z udziałem naszych artystów - realizatorów 

i wykonawców. Była to konfrontacja osiągnięć wykonawczych 

znakomitego tenora z Wielkiej Brytanii Nigela Rogersa, specjalizującego 

się w realizacji partii z oper haendlowskich, oraz niemieckiego dyrygenta 

Jurgena Jurgensa, prowadzącego słynny z wykonań dzieł barokowych 

Monteverdi-Chor Hamburg. 

W wyniku tej współpracy, która wiele nam dała, odbyła się premiera 

w \X!arszawie, w użyczonej nam na kilka prób i przedstawień sali im. 

E. Młynarskiego w Teatrze Wielkim; zaprezentowaliśmy także Ariannę 

na festiwalu w Getyndze. Po tej niewątpliwie ciekawej wyprawie na nuwy dla 

nas teren opery angielskiej, choć raczej w stylistyce włoskiej, nastąpiła 

przerwa- aż do stworzenia od podstaw zespołu Musicae Antiquae Collegium 

Varsoviense w nowym składzie muzyków, grających na instrumentach 

barokowych. Wynikiem tych poczynań było wystawienie dwóch kolejnych 

oper Haendla - lmeneo i Rinaldo. 

Kiedy wspominam te czasy, to mam przed oczyma nuty lmenea, które 

przygotowane w komplecie do wykonania dzieła przeleżały co najmniej 

dwadzieścia lat, z powodu braku odpowiedniego instrumentarium. lmeneo 

to opera niedoceniona za życia kompozytora, ale również niedoceniana 

przez ponad 200 lat po jego śmierci. W różnych pseudonaukowych 

pracach opisuje się ten utwór jako komedię, chociaż jest dramatem. 
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Rinaldo natomiast, to początek wielkich sukcesów kompozytora 

w Londynie; dzieło stworzone - w zamierzeniu autora libretta, impresaria 

oraz kompozytora - by publiczność oczarować zarówno muzyką, 

notabene rzeczywiście wspaniałą, jak i kunsztowną inscenizacją. Trzeba 

dodać, Że i premiera, i kolejne przedstawienia Rinalda przyniosły wówczas 

jego twórcom niebywałe powodzenie. 

Dziś dołączamy wielkie dzieło Georga Friedricha Haendla - Juliusz 
Cezar, pod muzyc znym kierownictwem Władysława Kłosiewicza 

(przypomnę- autora realizacji muzycznych lmenea i Rinalda), w reżyserii 

Marka Weissa i scenografii Marleny Skoneczko. Wszyscy ci realizatorzy są 

etatowymi artystami Warszawskiej Opery Kameralnej. Współtworzyć to 

przedstawienie będą artyści-śpiewacy naszego teatru, zarówno w partiach 

solmvych, jak i zespołowych, a partie instrumentalne wykona nasz zespół 

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, tak w partiach orkiestro\X.rych, 

jak i w realizacji recytatywów - w dwóch grupach, rozmies zczonych 

na prosceniach teatru. 

Dodam, Że dzieło to przygotowaliśmy również z myślą o otwarciu 

Festiwalu Georga Friedricha Haendla, jesienią 2009 roku. 

Serdecznie Par1stwa zapraszam na nasze haendlowskie przedstawienia. 

Stefan Sutkowski 
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STRESZCZENIE 

A keja. rozfr~a się w magicznej. ~zarnej skr~ynce, która .oz?acza Teatr, 

a więc Sw1at w dowolnym mteJSCu 1 czasie. Grupa m1mo\v podczas 

uwertury stara się przywrócić temu symbolicznemu pudełku dawny blask. 

Spektakl, który mimowie chcą zaprezentować, ułożyli tak, by każdy akt składał 

się z czterech różnych obrazów. W ten sposób cała opowieść będzie zawarta 

w równie magicznej liczbie dwunastu odsłon. 

AKT I 

Obraz 1 

Cezar świętuje swoje zwycięstwo nad 
wojskami Pompejusza, rywala o prymat 
nad Rzymem, a więc Światem. Wraz z Cu
riem, najwierniejszym mu dowódcą nagradza 
zasłużonych. Przybywa Kornelia, Żona Pom
pejusza, wraz z synem Sekstusem. Składają 
hołd zwycięzcy i ofiarują mu klucze do bram 
Rzymu. Achillas - sojusznik Cezara, dowód
ca wojsk egipskich - zjawia się z darem dla 
zv.rycięzcy: uciętą na rozkaz króla Egiptu 
Ptolemeusza głową pokonanego Pompeju
sza. Cezar oburzony tym barbarzyństwem 
beszta Achillasa i v.rystawia pogardliwą ocenę 
swoich sojuszników. 

Kornelia i Sekstus opłakują Pompejusza 
i przysięgają zemstę PtolemeuszO\vi. 

Obraz 2 

Kleopatra w swoim buduarze oddaje się 
marzeniom o władzy nad Egiptem. Nirenus, 
jej wierny sługa, przynosi wieści o tym, jak 
Cezar potraktował ofiarowanie mu głov.ry 

pobitego wroga. Kleopatra postanawia udać 
się do rzymskiego obozu i poprosić Cezara 
o pomoc w odzyskaniu korony. Ale Ptole
meusz, jej podstępny brat, podsłuchuje te 
plany i drwi z naiwności siostry. Kleopatra 
rewanżuje mu się kpinami z jego zniewieścia
łości słabości. Wści ekły Prolemeusz 
na wieść o tym, jak przyjął Cezar jego dar, 
poprzysięga mu zgubę. 
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Obraz 3 

roczyst0sc1 funeralne nad prochami 
Pompejusza. Cezar filozofuje na temat kru
chości ludzkiego Życia. Przybywa Kleopatra 
podająca się za swoją służącą Lidię. Cezar 
oczarowany jej urodą obiecuje jej pomoc 
w odzyskaniu majątku zagrabionego przez 
Ptolemeusza. Kornelia i Sekstus zostają sami 
przy urnie Pompejusza. Opłakują jego 
śmierć i ślubują zemstę jego zabójcom. Kle
opatra wzruszona ich bólem obiecuje im po
moc w spisku. Sekstus kończy ten obraz 
hymnem do nadziei, która pozwala prze
trwać najgorsze chwile. 

Obraz 4 

Audiencja, której udziela Cezarowi król 
Egiptu, przemienia się w upokarzającą dla 
niego lekcję wyższości rzymskich obyczajów 
nad egipskimi . Mimowie c zuwający nad 
przebiegiem spektaklu dbają, by tO wywyż

szanie się nie przekroczyło granic popraw
ności politycznej i ram zakreślonych przez 
zbawienną ironię. Osłabiony tym Ptoleme
usz musi jeszcze znieść atak Kornelii i Seks
tusa, którzy przyszli go zabić. Udaje mu się 
uniknąć śmierci dzięki Achillasowi, który 
z kolei sam pada ofiarą miłości do dumnej 
Rzymianki i próbuje ją na swój sposób 
do siebie przekonać. Matka i syn pozos
ta\vieni san1i kor1czą ten akr \-vspólnyn1 
lamentem. 

AKT II 
Obraz 1 

Nirenus prezentuje Cezarowi swoją udają
cą Lidię panią jako symbol cnoty. Rzymianin 
jest zachwycony. Śpiewa z rowarzyszeniem 
skrzypka z orkiestry Nirenusa o nadziejach, 
jakie piękna Cnota obudziła w jego sercu. 

Obraz 2 

Kornelia została uwięziona przez zako
chanego w niej Achillasa w jego specy
ficznym haremie brutalnego wojownika. 
Związany syn musi przyglądać się jej cierpie
niom. Pojawia się Ptolemeusz, który również 
jest uzależniony od wdzięków Rzymianki. 
Pozbywszy się Achillasa, którego v.rysyła, 
by zgładził Cezara, próbuje pozyskać wzglę
dy nieugiętej Kornelii i wścieka się, kiedy ta 
zdecydowanie odrzuca jego zaloty. Po jego 
v.ryjściu wbiega Nirenus z wieścią, Że król 
rozkazał sprowadzić Kornelię do swego ha
remu. Bezradny Sekstus wpada w rozpacz 
i powtarza swoje zaklęcia o rychłej zemście. 
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Obraz 3 

Kleopatra w swojej sypialni szykuje się 
na przybycie Cezara. Udaje uśpioną Lidię 
tak kusząco, że Cezar traci głowę. Nagle 
wbiega Curio z wieścią o zdradzie Egipcjan 
i spisku na życie Cezara. Kleopatra wyjawia 
wtedy kim jest naprawdę. Zakochany Cezar, 
zapomniawszy o niebezpieczeństwie, całko
wicie oddaje się swej miłości. Na szczęście 
sama Kleopatra v.ryrywa go z tych błogich ro
jeń i zmusza do czujności. Obraz kończy 
pełna bojowej mocy aria Cezara i pełna roz
paczy i lęku aria pozostawionej samotnie 
Kleopatry. 

Obraz 4 

W haremie Prolemeusza Kornelia zajmu
je przeznaczone dla niej zaszczytne miejsce. 
Sekstus próbuje wtargnąć do haremu i zabić 
tyrana, ale wierny Achillas udaremnia tę 

próbę. Jednak nie otrzymuje z rąk króla 
upragnionej nagrody, czyli Kornelii. Rozża
lony opuszcza niewdzięcznego Ptolemeusza. 
Sekstus widzi w tym szansę na spełnienie 
swoich marzeń o zemście. 



Akt III 
Obraz 1 

Achillas postanawia oddać swo1e s iły 

Kleopatrze i pomóc jej w walce z bratem. 
Jed nak w bitwie z wojskami Ptolemeusza 
Kleopatra ponos i klęsk ę i zostaje zniewolo
na przez okrutnego brata. Jej aria o koniecz
no ści pogod7.enia się z los em kończy się 

jednak nutą buntu, któremu będzie wierna 
, . . 

nawet po sm1erci. 

Obraz 2 

Rannemu w bitwie Cezarowi udaje się 

wydostać na bezpieczny brze g morski.Jego 
myśli krążą wokół Kleopatry, mimo cierpień, 
jakie stały się jego udziałem w walce. Sekstus 
po przegranej bitwie błąka się również 

na brzegu morza, gdzie odnajduje umi era ją

cego z ran Achillasa. W swoich os tatnich s ło
wach pełnych skruchy wódz egipski \vyjawia 
swą miłość do Kornelii i daj e Seksrusowi 
pieczęć, która jest znakiem władzy nad ocze
kującymi w ukryc iu wo jownikami. To oni 
pomogą rozstrzygnąć losy wojny na nieko
rzyść Ptolemeusza. Cezar przechwytuj e ten 
znak i postanawia sam stan<)Ć raz jeszcze 
na czele \vojska. Obraz końu,y kolejna aria 
Sekstusa o rychłej zemście, na którą tyle już 
czekamy. 
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Obraz 3 

W królewskim ogrod;,ie uwię z i o na przez 
brata Kleopatra opłakuj e swój los. Nagle 
zjawia się zwycięski Cezar i kolo fortun y 
od\vraca się jak zawsze niespodzie·wanie. 
Nadzi eja wstępuje w serce Kleopatry i jej 
wiernych towarzyszek, z których jedna jest 
jak zawsze pełna Życia, a druga nosi w sobie 
nieustający lęk przed śmiercią. Przez ogród 
przechodzą tak że Ptoleme usz z uwięzioną 
przez sie bie Korne lią. Zdesperowana Rzy
mianka próbuje po raz kolejny zgładzić kró
la, ale ·wyręcza ją w tym syn, który nadbiega 
z pomocą. Wreszcie tyran pada martwy, 
a marzenia o zemście spełniają się. 

Obraz 4 

znow zwyci ęs ki Cezar odbiera hołdy 
od swoich żołnierzy. Nagradza wiernych 
i Żegna poległych. Ale najważniejsza dla nie
go jest Kleopatra. To jej przekazuje koron ę 

Egiptu zdaną z głowy Ptolemeusza przez 
Sekstusa. Odprawiwszy wszys tkich impera
tor Rzymu i Świata może wreszcie oddać się 
temu, co w jego Życiu i pewnie w każdym 

Życiu jest tak naprawdę najważniejsze, czyli 
miłości. 

Marek Wei ss 

NAJPIĘKNIEJSZA OPERA 

/ 

S wiat cieszy się renesansem oper Haendla. 
Odżyły blask i finezja dawnych kolora

tur, odżył haendlowski dramat z szekspirow
skim oddechem. Długo jednak trwały czasy, 
kiedy moi.na było zjeźd zić wszys tkie kraje 
od zachodu na wschód i nie zobaczyć na sce
nie najpiękniejszej opery baroku - Juliusza 
Cezara Haen dla. Dlaczego? Była przecież 
i jest jego najsłynniejszą operą. 

Premiera w królewskim teatrze Haymar
ket w Londyn ie 20 lutego 1724 roku wy-vvo
łał a frenet yczne oklaski, a za ogromnym 
sukcesem poszła seria następnych przedsta
wień. Do upojenia doprowadzali publiczność 
arcysławny kastrat Senesino w roli Cezara 
i wielka primadonna Francesca Cuzzoni 
w roli Kleopatry. Fajerwerki wirtuozostwa 
Senesina doprowadzały widownię do histerii, 
a dramatyczny i namiętny sopran uwielbia
nej Cuzzoni porażał publiczność, co złościło 
jej rywalkę, Faustynę Bordoni, zachwycają
cą głosem giętkim , wysubtelnionym i bez
konkurencyjną szybkością w powtarzaniu 
jednego dźwięku. Le Mercure de France do
nosił, Że Juliusz Cezar jest arcydzielem. 

Opera Haendla była wznawiana do ro
ku 1737, potem znik ła ze scen i wróciła 
do repertuaru epi zodyczni e w Ni emczech 
w XIX wieku, a definitywnie dopiero w ro
ku 1922 w Getyndze, ale przeznaczona na in
ne rodzaje głosów (w roli Cezara baryton 
zam iast kastrata altowego itp.), w wersjach 
dale kich od oryginału, a na,vet niekorzystnie 
fałszujących dzieło. Po drugiej wojnie świa-
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towej w Julzus zu Cezarze występowali naj
słynniejsi śpiewacy- w Wiedniu, Monachium, 
Rzymie, Mediolanie, N owym Jorku, Paryżu, 
Londynie, Hamburgu, Lyonie, Strasburgu, 
Genewie, Helsinkach, Zurychu. Obsada so
listów nie zaws ze była zgodna z typem, cha
rakterem i skalą głosów, dla których pi sa ł tę 

muzykę Haendel, a do partytu ry wprowa
dzano najrozmaitsze zmiany. 

Haendel za Życia - przy wznawianiu 
Juliusza Cezara - dokonał niej ednej zmiany 
w partyturze, skreślał niektóre arie, dodawał 

nowe, by adapto\vać dz ieło do za let, typów 
i V'rymagań nowej obsady głosów. Np. w roli 
Seksrusa zrezygnował z sopranu i powierzy ł 

tę panię tenorowi, w miejsce czterech jego 
arii wprowadził trzy nowe, a w roli Ptoleme
usza zastąp ił kastrata głosem żeńskim. Moż
na się domy.~ lać, że zgadzał się na to 
pod naciskiem konieczności, jednak z regu
ły nie obniża ł rangi dzieła, tylko tworzy ł je
go nowe wersje. Pierwsze od śmierci 

Haendla przeds tawienie Juliusza Cezara 
w oryginalnej pierwotnej wersji pojawiło się 
na scenie w 1977 roku w Birmingham. 

Kilka przyczyn zło7.,y ło się na to, że Ju
liusz Cezar znikł na długo z repertuaru. 
Przed sięwzięc ia operowe Haendla w Lon
dynie zbankrutowały, pogrążyły je intrygi 
włoskich rywali - Bononcini ego i Porpory -
a w dużym stopniu także walka stronnictw 
politycznych. Francesca Cuv:oni z Parmy, 
charakter popędli\vy i wybuchowy, była nie
zastąpiona w ariach >vyrażających gwałtow-



ne namiętności, ale kłóciła się z porywczym 
Haendlem, który zagroził, Że wyrzuci ją 

przez okno. Jego sytuacji nie zmieniło przy
jęcie obywatelstwa angielskiego (w 1727), 

Haendel tracił wzrok, oślepł, umarł i nie 
czuwał więcej nad nową wersją dzieła dla 
nowej obsady. Brakowało głosów zdolnych 
zastąpić słynnych kastratów, a przede 
wszystkim zdolnych do połączenia siły dra
matycznej z akrobatycznym wirtuozostwem 
wokalnym. 

Stało się to możliwe dopiero z chwilą po
jawienia się nowej generacji śpiewaków i spe
cjalistów powołanych do wskrzeszenia teatru 
afektów i brzmienia barokowych instrumen
tów. W czasach Haendla rozpowszechniła się 
opinia, Że Juliusz Cezar był genialną próbą 

stworzenia nowego dramatu muzycznego 
w stylu włoskim, opinia, która przetrwała 
do dziś. Romain Rolland pisał, Że siła ekspre
sji i sugestia bijąca z muzyki Haendla prowa
dzi do halucynacji. „J est to muzyka, która 
maluje uczucia, dusze, sytuacje, nawet epoki 
i miejsca będące ramą uczuć." 

Fabuła } uliusza Cezara przypomina 
z pewnymi licencjami epizod historii staro

żytnej w Egipcie z lat 48-46 przed nową erą. 
W dziełach osnutych na wątkach hisrorii sta
rożytnej Haendel uwypuklał nie ·wydarzenia 
polityczne, nie walkę o władzę, ale tragedię 
człowieka. W najwybitniejszych dziełach 

tworzył nie łańcuchy recytatywów i arii, ale 
wielkie sceny dramatyczne z udziałem chóru 
stopionego z solistami. W }ulzuszu Cezarze 

są to raczej rozbudowane monologi o cha
rakterze ariosa, jak na przykład medytacja 
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Cezara nad grobem Pompejusza, na tle or
kiestry malującej nastrój nadmorskiego kra
jobrazu. 

Muzykajidzusza Ceza ra stwarza wyrazi
ste charaktery postaci. Kleopatra jest jedną 
z najbardziej sugestywnych postaci kobie
cych w historii opery, charakter odmalowany 
w ośmiu ariach. Również osiem arii skompo
nował Haendel dla roli Cezara. Muzyczny 
portret przypomina charakter genialnego wo
dza, polityka, administratora, myśliciela i pi
sarza; przedstawia go jako naturę szlachetną, 
czułą, porywczą i pełną mądrości. Rozmyśla
nia nad grobem Pompejusza czy słynna aria 
wojenna „Va tacito" (z koncertującą walror
nią) ukazują w pełni mistrzostwo Haendla 
w odmalowaniu kontrastujących stanów 
umysłu. Do hisrorii przeszła Kornelia, owdo
wiała po zamordowaniu Pompejusza, wzór 
Żony i matki, słynąca z godności Rzymianka 
i ro wszystko jest w muzyce (jej rola obej
muje cztery arie, dwa ariosa, duet rozpaczy, 
nadziei i zemsty z synem Sekstusem). 

Haendel pisał swoje opery dla głosów 
słynnych śpiewaków i ich sztuki, poddawał się 
konwencjom opery włoskiej, a przy tym 

komponował muzykę}ulzusza Cezara spon
tanicznie, „tak, jak się mówi i oddycha". 
Komponował dzieło porywające, z rozma
chem i fantaz ją unoszące się ponad zwykłą 
retoryką i manieryzmami baroku. Można się 
spierać, czy muzyka j uliusza Cezara bliższa 

jest tragedii Racine'a czy Szekspira. Albo, Że 
raka dyskusja jest niepotrzebna. 

Jan usz Ekiert 

WARSAW CHAMBER OPERA 
Managing and Artistic Director 

Stefan Sutkowski 
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GEORGE FRIDERIC HANDE~S 

]ULJUS CAESAR 

AT THE WARSAW CHAMBER OPERA 

F or a complete picture of our opera company's interest in the stage 

repertoire of George Frideric Handel, one must go back several 

decades, to the premiere and performances of the operaArianna, in 1977, 

when we were still without our own stage. 

These performances represent an example of our fruitful collaboration 

with foreign artists in this repertoire: the superb British tenor Nigel 

Rogers, a specialist in Handelian operatic roles, and the German 

conductor Jurgen Jurgens, leader of the Monreverdi-Chor Hamburg, 

renowned for its performances of baroque works. 

The premiere was held in the Emil Młynarski Hall at the Teatr Wielki 

- Polish National Opera in Warsaw, which had been lent to us for several 

rehearsals and performances, and we subsequently presented Arianna at 

the Gottingen Festival. This unquestionably interesting foray into what 

was for us the new territory of Handel's English operas, albeit rather 

Italian in style, was followed by a hiatus - until the reforming of the 

ensemble Musicae Antiquae Collegium Varsoviense in a new line-up of 

musicians playing on baroque instruments. This led to the staging of two 

funher Handel operas: Imeneo and Rinaldo. 

When I think back to those times, I picture the sheet music for 

Imeneo, which, complete and ready for the production of the work, lay in 

wait for at least twenty years, due to the lack of a suitable instrumental 

ensemble. lmeneo is an opera that was not fully appreciated during the 

composer's lifetime, and also underrated for over two centuries after his 

death. In various pseudo-scholarly works, this work is described as a 

comedy, although it is in fact a drama. 
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Rinaldo, meanwhile, marked the beginning of the composer's great 

success in London. It is a work that was created - in the intention of the 

librettist, the composer and the impresario - to capti va te the audience 

with its wonderful music and its elaborate staging. The premiere and the 

subs equent performances of Rinaldo brought Handel extraordinary 

success. 

N O\V we are ex pan din g our Handel repertoire to in cl u de his great 

work} u/ius Caesar, under the musical direction of Władysław Kłosiewicz 

(also MD for Imeneo and Rinaldo), directed by Marek \Xleiss , and with 

stage design by Marlena Skoneczko. All three are on the Warsaw Chamber 

Opera's permanent staff. The production will be brought to life by the 

artists/ singers of our theatre, in both the solo and ensemble parts, and the 

instrumental parts (o rches tra! parts and recitative accompaniment) w ill 

be performed by our ensemble Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, 

placed in rwo separate groups on the proscenium. 

May I just add that this work has been prepared partly with a view to 

the inauguratio n of the George Frideric Handel Festival in the autumn 

of 2009. 

I invite you all most sincerely to our performances of Handel. 

Stefan Sutkowski 

I,.; 

WARSAW CHAMBER OPERA 
Managing and Artistic Director Stefan Sutkowski 

Premiere 18 October 2008, 6.00 p.m. 
Performa nces 19, 21, 23, 25, 27 October, 3, 4 November 2008, 6.00 p.m. 
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SYNOPSIS 

T he action takes place in a magie black box, signify ing a Thcatre, and so the 

World in an arbirrary time and place. During the ovenure, a group of mimes 

tries to restore this symbolic box to its forme r glo ry. Th ey have arran ged the 

show tlur rhey w ish to prescnt in su ch a way that each act comprises four 

different tablea ux. The tale will thus be contained wirhin the equally magica! 

number of twelve scenes. 

ACTI 
Tableau 1 

Cesare is ce lebrating hi s victo ry over the 

ann y of Po mpeo, his riva l for primacy over 

Rome, and the refore the World. Togerher 

with Curio, his most trusted advis or, he is 

decora ting those who have served him we ll. 

Enter Corn elia, Pompeo's wife , with their 

son Sesto. They pay tribute to the vic ror and 

offer him the kcys to the gates of Rome. 

Cesare' s ally, Achilla, leader of the E gyp tian 

forces, appears wi th a gift for the vicror - the 

head of th e defeated Pompeo, severed at the 

behes t of King Tolomeo of Egypt. Ces;ire, 

appalled at this barbJ.r ity, berates Achilla and 

showe rs contempt on his alli es . 

Co rn elia and Sesto lament Pompeo and 

s\vear revenge on To lomeo. 

Tableau 2 

Cleopatra in her boudoir is dreaming of 

power over Egypt. Niren o, her fait hful 

se rvant, brings ne\VS of Cesare\ reaction tO 

the gift of his routed ene rny 's head. CleopJ.tra 

decides to go to the Roman cam p and ask 

Cesare for help in wres tin g the crown from 

her sibling. But Tolorneo, her wily brother, 

overhears these plans an d mocks hi s sister's 

naivety. Cleopatra reta liates by mak ing fun of 

hi s effernin;icy and weaknes s. At the news of 

how Cesa re has received his gifr , the furious 

To lomeo swears to undo him. 
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Tableau 3 

The funer;il so lemnities over Pompeo's 

as hes. Cesa re ponders th e fragility of human 

exist ence . Enter Cleopatra, pos ing as her 

maid, Lidia. C esare, captivated by her beau ty, 

promi ses to help 'Lidia' rega in the forrune 

Tolom eo has sto len from her. Cornelia and 

Sesto remai n alone by Pompeo's urn. They 

lam ent bis death and swear revenge on his 

killers. Movcd by their an guisb, CleopJ.tra 

promises to help them in rh eir plot. Sesto 

ends this tableau wi th a hymn to hope, which 

enabl es one to end ure the 'vorst moments in 

life. 

Tableau 4 

Th e au di ence that the Kin g of Egypt 

grams Cesare turns inro a humili.ating le sson 

in th e superiorit y of Roman ove r Egyptian 

cus t oms . Th e mimes, who ove rsee th e 

unfolding of th e spectacle, take care to ensure 

that rh is condescending attitude docs not 

overstep the m;irk of political correc tness and 

sa lutary irony. Weakened by this humiliation, 

Tolomeo must also bear the atta ck of 

Corne!iJ and Sesto, who have co me ro kil! 

bim. H e manages tO avoid death thanks to 

Achilla, who hi mself fal ls victim to his love 

for the proud Cornelia an d att empts to win 

her heart. Th e rn o ther and son, lefr alone, 

end this act witb a joint lament. 

ACT II 
Tableau 1 

Niren o presents 'Lidia' to Cesare as a 

par;igon of vinu e. The R om;in is enchanred. 

H e sings, accompanied by a violini st from 

Nireno's o rchestra, of th e hopes wh ich the 

beautiful Vinue has awoken in his hean. 

Tableau 2 

Cornelia has been irnprison ed by her 

admirer, the brutal warrior Achilla, in his 

harem . Sesro, tied up, is forced ro w;i tch her 

suffering. Tolorn eo appcars, also in thrall to 

the charms of C orne!iJ.. Having rid himself of 

Achilla, who m he dispatches to slay Cesare, 

he tries to win th e Lwour of the unbending 

Cornelia ;ind flies inro a rage whcn she 

roundly rejccts h is advan ces. After he leaves , 

Nireno runs in wi th the news that the kin g 

has o rd ered Cornelia to be taken to his own 

harem. Th e hclplcss Ses to falls inro despair 

and rep ea ts his vo\v of revenge. 
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Tableau 3 

Cleopatra in her bedroom is preparing for 

th e arrival of Cesare. She gives such an 

alluring irnpress ion of Lidia that Cesare loses 

his head. Suddenly, in runs Curio with news 

of the Egyptians' treache ry and their plot tO 

kill Cesare. Cleopatra then reveals her true 

id entity. The besotted C esare, forgetting 

about the danger, completely succumbs tO 

his love . Fonunately, C leopatra pulls bim out 

of hi s bli ssful fantasies and com pel s hirn to 

vigilance. The table;iu ends wi th Cesare's 

bell icose aria an d the despairin g, fearful aria 

of C leo patra, left all alone. 

Tableau 4 

In Tolomeo's harem, Cornelia occu pies 

th e honourable place assigned to her. Sesto 

tri es to break inro the harem and kil! the 

tyranr , but is thwaned by the fai thful Achilla. 

H owever, whe n Achilla fails to receive fro m 

th e king th e pri ze that he yearns, namely 

Cornelia, he srorms off. With Tolomeo now 

alone, Sesto sees his ch;ince to fulfil his 

longing for revenge. 



ACT III 

Tableau 1 

Achilla decides to join forces with 

Cleopatra and help her fight her brother. But 

Cleopatra is defeated and taken captive by 

the cruel Tolomeo. Her aria about the need 

to reconcile oneself to one's fate ends on a 

rebellious note, to which she will remain true 

even after her death. 

Tableau 2 

Cesare, wounded in the banie, succeeds 

in reaching a safe shore. Despite his wounds, 

his thoughts are of Cleopatra. Sesto also 

wanders along the shore after the lost banie, 

where he comes across Achilla, dying of his 

wounds. With his last words, the remorseful 

Egyptian commander reveals his love for 

Cornelia and gives Sesto a seal, which is a 

sign of command over his troops, who are 

waiting in concealment. lt is they who will 

help turn the tide of war against Tolomeo. 

Cesare grabs the seal and decides to stand at 

the head the army himself. The tableau ends 

with another aria from Sesto about imminent 

revenge, for which we have already waited 

so long. 
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Tableau 3 

In the royal garden, Cleopatra, imprisoned 

by her brother, bemoans her fate. Suddenly, 

the victorious Cesare appears, and the wheel 

of fonune, as ever, takes an unexpected tum. 

Hope steals into the hean of Cleopatra and 

of her faithful companions, one of whom is 

always full of life, whilst the other harbours 

an unrelenting fear of death. Also walking 

through the garden is Tolomeo, with his 

prisoner Cornelia. The desperate Cornelia 

tries once again to kil! the king, together 

with her son, who has run in to help. Finally, 

the tyrant falls dead, and the longing for 

vengeance is fulfilled. 

Tableau 4 

A gain the victorious Cesare receives 

tributes from his soldiers. He rewards his 

faithful men and bids farewell to the fallen. 

But most important for him is Cleopatra. I t is 

to her that he gives the crown of Egypt, torn 

from the head of Tolomeo by Sesto. Having 

dismissed the whole company, the emperor 

of Rome and of the World can finally give 

himself up to that which is really the most 

important thing in his life, and doubtless in 

every life, namely love. 

Marek Weiss 

THE MOST BEAUTIFUL OPERA 

T he world is currently enjoying a 

renaissance of the operas of Handel - a 

revival of the brilliance and finesse of the 

coloraturas of old, a revival of Handelian 

drama with a Shakespearean vitality. Yet for 

many a year, one could travel throughout the 

world, from west to east, without seeing on 

the stage the most beauriful opera of the 

Baroque: Handel's Giulzo Cesare. Why was 

this? After all, Giulio Cesare was, and 

remains today, his most celebrated opera. 

The premiere, held in the King's Theatre 

at the Haymarket in London on 20 February 

1724, brought fervent applause, and this huge 

success was followed by a series of funher 

performances. The world-famous castrato 

Senesino in the role of Cesare and the great 

prima donna Francesca Cuzzoni as Cleopatra 

intoxicated the audience, driven to a frenzy by 

Senesino's virtuosic fireworks and electrified 

by the dramatic and passionate soprano of 

the adored Cuzzoni, much to the ire of 

her rival, Faustina Bordoni, who delighted 

listeners with her supple, refined voice 

and incomparable rapidity in single-note 

repetitions. Le Mercure de France reported 

that Giulio Cesare was a masterpiece. 

Handel's opera was revived until 1737, 

then disappeared from the stage. lt returned 

to the repertoire episodically in Germany 

during the nineteenth century, but was not 

revived definitively until 1922, in Gottingen, 

although produced for different sons of voices 

( e.g. a baritone as Cesare instead of an al to 
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castra to), in versions far removed from the 

original, and even unfavourably adulterating 

the work. After the Second World War, the 

most famous singers appeared in Giulio 

Cesare in Vienna, Munich, Rome, Milan, New 

York, Paris, London, Hamburg, Lyons, 

Strasbourg, Geneva, Helsinki and Zurich. 

The cast of soloists was not always in keeping 

with the type, character and range of voices 

for which Handel wrote this music, and a wide 

variety of changes were made to the score. 

Handel himself made a number of 

chan ges to the score when Giulio Cesare was 

revived, removing some arias and adding 

others, in order to adapt the work to the 

gualities, types and demands of the new cast 

of voices. For example, the pan of Sesto was 

given to a tenor, instead of a soprano, three 

new arias were introduced in place of four 

old ones, and in the role of Tolomeo the 

castrato was replaced by a female voice. One 

may guess that Handel agreed to such 

changes under the pressure of necessity, but 

as a rule they did not diminish the quality of 

the work. The first production of the 

original Giulzo Cesare since Handel's death 

was given in 1977, in Birmingham. 

There were severa! reasons for the 

lengthy absence of Giulio Cesare from the 

repenoire. The Parman Francesca Cuzzoni, 

an impulsive, explosive character, was 

peerless in arias expressing violent passions, 

but she quarrelled with the guick-tempered 

Handel, who threatened to throw her out 



of the window. Handel's operatic ventures 

in London collapsed, scuppered by the 

scheming of the Italian rivals Bononcini and 

Porpora and also , tO a large extent, by 

fighting between political camps. The 

composer's situation did not improve after 

he wok British citizenship (in 1727). H andel 

lost his sight and then died, depriving the 

new version of his work, with a new cast, of 

his supervision. There was a lack of voices 

capable of replacing the famous castrati, who 

were able, above all, to combine dramatic 

force with vinuosic vocal acrobatics. 

This only became possible wirh the 

appearance of a new generation of singers and 

specialists destined tO revive the theatre of 

affects and the sound of baroque instrnments. 

In Handel's time, the general opinion was that 

Gzulzo Cesare was a brilliant attempt tO create 

a new music drama in Italian style - an 

opinion that has endured tO the presem day. 

Romain Rolland wrote that the power of 

expression and suggestion pulsating from 

Handel's music was hallucinat0ry. ' It is music 

which portrays feelings, souls, situations, even 

the periods and places that form a framework 

for feelings'. 

The plot of Giulio Cesare recalls, with 

some licence, an episode that occurred in 

Egypt between 48 and 46 BCE. In his works 

based on stories frorn ancient history, 

Handel gave prominence to human tragedy, 

rather than political evenrs or power 

struggles. In his most outstanding works, he 

created, not a chain of recitatives and arias, 

but grand dramatic scenes, with a chorus 

merged with the solois ts. In Gzulzo C esare, 
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we have rather elaborate monologues of an 

arioso character, like C esare's meditation at 

Pompeo's grave, as the orchestra depicts the 

rnood of a maritime landscape. 

The music of Czulio Cesare creates 

distinctive characters. Cleopatra is one of the 

most suggestive female characters in operatic 

history, a character portrayed in cight arias. 

Handel also wrote eight arias for the role 

of Cesare. His musical ponrait presents a 

brilliant leader, polirician, adrninistrat0r, 

thinker and writer, as a noble, tender, 

impulsive character full of wisdom. His 

contemplation over Pompey's grave and 

the famous battle aria 'Va taciro' (with a 

concening French horn) display Handel's 

consummate mastery in depicting contrasting 

states of mind. Cornelia, widow of the 

murdered Pompeo, a model wife and mother 

renowned for her dignity, has her place in 

history; and this is all in the music (her role 

has four arias, rwo ariosos and a duet, with 

her son Sesto, of despair, hope and revenge). 

Handel wrote his operas for the voices 

and anistry of famous singers, in keeping 

with the conventions of Iralian opera, and he 

composed the music t0 Czuho Cesare 

spontaneously, 'just like one speaks and 

brearhes'. He composed a captivating work, 

soaring with panache and fantasy above the 

usual rhetoric and mannerisms of the 

Baroque. One rnay debate whether the music 

of Glulzo Cesare is closer to the rragedy of 

Racine or Shakespeare. Or whether such 

debate is necessary at all. 

Janusz Ekiert 
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Podział na grupy basso continuo I Continuo groups 
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